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LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN ISTRATI” – Regulament de Organizare și Funcționare

I. DISPOZITII GENERALE
Art. 1. Prezentul regulament conţine prevederi privind organizarea şi funcţionarea Liceului
Tehnologic“Constantin Istrati”, Municipiul Câmpina, în conformitate cu Constituţia României, Legea
Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările si completarile ulterioare, Regulamentul-cadru de organizare
şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin OMENCS nr.
5.079/19.09.2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr.720/19.09.2016, Ordinul 3027/2018 pentru
modificarea si completarea Anexei-Regulament – cadru de organizare si a unitatilor de invatamant
preuniversitar si Ordinul privind aprobarea Statutului elevului 4742/10.08.2016
Întreaga activitate din şcoală va fi orientată spre îndeplinirea cerinţelor cuprinse în Articolul 4 din
Legea Învăţământului:
(1) Învăţământul are ca finalitate formarea personalităţii umane prin:
a) însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale;
b) formarea capacităţilor intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin
asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice;
c) asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii
vieţi;
d) educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al
toleranţei, al schimbului liber de opinii;
e) cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice, a respectului
pentru natură şi mediul înconjurător;
f) dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie fizică, educaţie igienico-sanitară şi practicarea
sportului;
g) profesionalizarea tinerei generaţii pentru desfăşurarea unor activităţi utile, producătoare de bunuri
materiale şi spirituale.
(2) Învăţământul asigură cultivarea dragostei faţă de ţară, faţă de trecutul istoric şi de tradiţiile
poporului român.
(3) Finalităţile şcolii româneşti se realizează prin strategii şi tehnici moderne de instruire şi educare,
susţinute de ştiinţele educaţiei şi de practica şcolară, conform obiectivelor fiecărui nivel de învăţământ.
Art.2.Organizarea şi funcţionarea Liceului Tehnologic Constantin Istrati Câmpina se realizează în
conformitate cu documentele normative menţionate la art.1 şi cu deciziile Inspectoratului Şcolar Judeţean
Prahova.
Art.3. Învăţământul Liceului Tehnologic Constantin Istrati Câmpina se organizează şi se desfăşoară în
limba română.
Art.4. Se interzice crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, desfăşurarea activităţilor de
organizare şi propagandă politică sau a celor de prozelitism religios şi a oricăror forme de activitate care
încalcă normele de conduita morala si convietuire sociala, care pun in pericol sănătatea, integritatea fizica
sau psihica a copiilor/elevilor sau a personalului din unitate.
Art.5. Religia este considerata disciplina ce face parte integrantă din trunchiul comun.
În cadrul Liceului Tehnologic Constantin Istrati Câmpina, disciplina “Religie” se studiază după
programele şcolare aprobate de M.E.N pentru cultul ortodox.
Elevii care vor să studieze la disciplina « Religie » dupa programele şcolare aprobate de M.E.N. pentru
alt cult religios, o pot face în urma exprimării în scris a opţiunilor lor, având şi acordul scris al părintelui sau
susţinătorului legal.
Exprimarea în scris a opţiunilor pentru studierea religiei pentru alt cult religios decât cel ortodox se face
dupa cum urmeaza :
 Pentru elevii care îşi continuă studiile în unitate – februarie-martie, pentru anul scolar urmator ;
 Pentru elevii care îşi încep studiile în unitate –în momentul înscrierii.
 Elevii care opteaza sa nu studieze Religia cf art.125 din ROFUIPaprobat prin OMENcs
5079/2016
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Art.6. Toate cadrele didactice au drepturi egale, conform pregătirii şi treptelor de vechime. Drepturile şi
obligaţiile personalului didactic, personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic rezultă din Legea
învăţământului nr 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, Contractul colectiv de munca, Contractul individual de
munca şi fişa individuală a postului. Toate acestea se gasesc cuprinse in Regulamentul intern al unităţii.
Art.7. Structura anului scolar se stabileste prin ordin al M.E.N.
Perioada de efectuare a instruirii practice se stabileşte de catre Consiliul de Administraţie, ţinând cont
de condiţiile concrete ale situaţiilor vizate, urmând a fi aprobate de Consiliul Profesoral şi, dupa caz, de catre
Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova.
Art.8. Procesul de invatamant se realizeaza pe baza planului cadru şi a ofertei curriculare a şcolii,
stabilita de Consiliul pentru Curriculum, aprobată de Consiliul Profesoral si validata de CA
II. ORGANIZAREA SCOLII
Art.9. Liceul Tehnologic Constantin Istrati Campina funcţionează cu urmatoarele forme de învăţământ:
învăţământ liceal, cursuri de zi si serale precum şi învăţământ tehnic-profesional cu durata de 3 ani pentru
absolvenţi ai clasei a-VIII-a. La cererea beneficiarilor, agenti economici şi/sau persoane particulare, pot fi
organizate clase pentru învăţământul postliceal şi de maiştri, cu obligativitatea obţinerii autorizaţiei provizorii
de funcţionare din partea ARACIP.
Cu aprobarea Inspectoratului Şcolar, la cererea parinţilor, se pot organiza şi clase de învăţământ liceal
cu taxă.
Art.10. La liceu clasele se constituie la inceputul primului an de studiu pe filiere şi specializări, în urma
examenului de admitere, a carui metodologie este aprobata de M.E.N.
Continuarea studiilor in ciclul superior al liceului (clasele a XI-a, ruta directa de calificare) se face în
conformitate cu reglementarile M.E.N.
Efectivele formaţiunilor de studiu se constitue conform prevederilor legale. În situaţii excepţionale se
pot organiza formaţiuni de studiu sub efectivul minim cu aprobarea Consiliului de administraţie al
inspectoratului Şcolar judeţean.
În cazul în care numarul de elevi de la o specializare este este insuficient pentru alcătuirea unei clase, cu
avizul ISJ şi aprobarea M.E.N. se pot organiza clase cu dublu profil/specializare pentru clasele la care
disciplinele generale sunt comune.
Art.11. Activitatea de învăţământ şi instruire practică se desfaşoară în săli, cabinete, laboratoare şi
ateliere aflate în dotarea şcolii precum şi la agenţii economici pe baza încheierii de convenţii pentru
desfăşurarea instruirii practice sub coordonarea şi supravegherea maiştrilor instructori încadraţi în unitatea
noastră şcolară.
Dacă situaţia o impune, activitatea de instruire practică a elevilor din clasele a IX-a poate fi desfăşurată
şi în cadrul unităţii şcolare, sub îndrumarea maistrului instructor şi cu aprobarea Consiliului de Administraţie.
Art.12. In sălile cu regim de cabinet/laborator elevii nu au acces în timpul pauzelor iar accesul se face
numai sub supravegherea profesorului de specialitate.
Toate sălile de curs şi cabinetele vor fi preluate la începutul anului şcolar de către diriginţii claselor
planificate pe bază de proces verbal de predare-primire.
Orice deteriorare sau distrugere a bazei materiale va fi suportată de catre făptaş sau colectivul clasei în
solidar dacă nu se reuşeşte identificarea acestuia. Dacă în termen de 10 zile de la constatare, paguba nu a fost
remediată/recuperată, raspunderea materială revine dirigintelui/dirigintilor claselor planificate în
sala/cabinetul respectiv.
Art.13. Procesul de învăţământ se desfaşoară conform orarului in schimbul I în intervalul: 8,00 – 14,50
si schimbul II pentru cursurile liceu seral in intervalul: 15.30 – 20.00. In schimbul I, orele de curs au durata
de 50 minute iar pauzele sunt de 10 minute, in schimbul II, orele de curs au durata de 50 minute iar pauzele
sunt de 5 minute
Art.14. Baza materiala cuprinde spatiile pentru procesul de invatamant, mijloacele de invatamant
aferente, biblioteca, atelierele scoala, terenuri si orice alt obiect de patrimoniu destinat invatamantului.
Art.15.Directorul unitatii se preocupa de intretinerea si administrarea bazei didactico-materiale, de
imbunatatirea conditiilor necesare bunei desfasurari a procesului de invatamant.
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Art.16.Dotarea scolii cu mijloace de invatamant se face pe baza normativelor de dotare stabilite de
M.E.C.S., conform specificului unitatii de invatamant si cerintelor programelor scolare.
Art.17.M.E.N, Prefectura Judetului Prahova si Primaria Municipiului Campina asigura intreaga baza
materiala necesara functionarii in bune conditii a unitatii.
Art.18. Intregul proces de invatamant este finantat de la bugetul de stat si de la bugetul local.
Art.19 Scoala poate beneficia si de alte surse de venituri dobandite in conditiile legii: venituri proprii
obtinute prin inchirierea unor spatii nefolosite in procesul de invatamant, subventii, donatii si sponsorizari,
taxe de la persoane fizice si juridice.
Art.20. Bunurile apartinand scolii se pot transfera de la o scoala la alta, in interesul reciproc al
desfasurarii procesului de invatamant, cu acordul consiliilor de administratie si avizul Inspectoratului scolar
judetean.
Art.21. Inchirierea bunurilor si spatiilor, temporar nefolosite in procesul instructiv-educativ, se face
numai pe baza de contract, conform normativelor M.E.N. in vigoare si cu avizul Consiliului Local al
Municipiului Campina.
Art.22. Planul de venituri si cheltuieli se propune si se discuta in Consiliul de Administratie.
III. MANAGEMENTUL UNITATII DE INVATAMANT
Art.23. Scoala este condusă de Consiliul de Administraţie format din 13 membri, in conformitate cu
Legii Educației Naționale nr.1/2011 actualizată cu Legea 82/2018. Directorul unitaţii este preşedintele
Consiliului de Administratie. Atributiile directorului sunt cuprinse in Anexa 3 a prezentului regulament .
Art.24. (1) In activitatea sa, directorul poate fi ajutat de unul sau mai multi directori adjuncti in
functie de numarul claselor de studiu .
(2). Directorul are obligatia de a delega atributiile catre directorul adjunct sau catre un alt cadru didactic,
membru al consiliului de administratie, in situatia imposibilitatii exercitarii acestora. Neindeplinirea acestei
obligatii constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform legii. In situatii exceptionale (boala,
accident, altele asemenea), in care directorul nu poate delega atributiile, directorul adjunct sau un alt cadru
didactic, membru CA, desemnat anterior pentru astfel de situatii de catre acesta, preia atreibutiile directorului.
(3). Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea unității de învățământ se consultă, după caz, cu
toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanții organizațiilor sindicale afiliate federațiilor
sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, care au membri în unitate,
consiliul reprezentativ al părinților si asociația părinților, consiliul școlar al elevilor, autoritățile administrației
publice locale, precum și cu reprezentanții operatorilor economici implicați în susținerea învățământului
profesional și tehnic și/sau în desfășurarea instruirii practice a elevilor.
Art.25. Atribuţiile Consiliului de Administratie sunt cele prezentate in anexa 4 a prezentului
regulament.
Art.26. Relatiile de colaborare şi subordonare in scoala sunt cele din organigrama (Anexa 2).
Art..27.Schema orară proprie a scolii va fi construită pe baza planurilor cadru elaborate de M.E.N., în
conformitate cu proiectul curricular propus si realizat.
Art.28. Curriculum-ul pentru fiecare clasa si pentru fiecare forma de invatamant este cel aprobat prin
actele normative emise de M.E N
Art.29. Colectivele de catedra cu membrii catedrelor de specialitate, vor elabora curriculumul la
decizia scolii, vor stabili grupele si numarul disciplinelor optionale din CDS, avand in vedere:
- utilizarea resurselor materiale, financiare si umane existente;
- interesele elevilor;
- pregatirea personalului didactic;
- interesele si cererea educativa a comunitatii locale.
Art.30.Pentru disciplinele optionale, propuse pentru a face parte din CDS in anul scolar urmator,
profesorii propunatori vor elabora programe ce vor fi discutate in comisiile metodice ale catedrelor, supuse
aprobarii Consiliului pentru curriculum si apoi prezentate, de catre seful de catedra sau propunator, spre
aprobare inspectorului de specialitate din cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Prahova, cel mai tarziu pana
la data de 1 iunie a anului scolar in curs.
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Stabilirea disciplinelor optionale din cadrul CDS se face pe baza optiunii scrise a elevilor, astfel incat
fiecare elev sa aiba in orar numarul de ore stabilit prin planul cadru de invatamant si in acelasi timp, sa se
evite formarea de grupe prin cuplarea a doua sau mai multe clase.
In cazul in care optiunilor elevilor unei clase sunt extrem de diversificate, neputandu-se forma grupe
de studiu, dirigintele clasei si Consiliul profesorilor clasei vor asigura consilierea elevilor si parintilor
acestora pentru reorientarea optiunilor in functie de cerintele lor educative dar si de necesitatile si
posibilitatile momentului.
Art.31. Avand in vedere organizarea liceului pe filiere, proiectarea curriculumului comun are doua
componente: curriculum nucleu si curriculum nucleu aprofundat.
Art.32. Colectivele de catedra vor construi parcursuri individuale de invatare corespunzatoare
intereselor elevilor.
Art.33. Proiectarea didactica se va efectua facandu-se trecerea de la centrarea pe continuturi la cea pe
directive. Strategiile didactice vor plasa elevul in centrul procesului didactic si educational
Art.34. Construirea schemelor orare si orarului se vor face tinand cont de personalitatea pe care
doreste sa o construiasca scoala, axandu-se pe competente cognitive, sociale si de executie.
Art.35. Consiliul pentru curriculum elaboreaza, pe baza ofertelor colectivelor catedrelor si ariilor
curriculare, un proiect curricular prin care se stabileste oferta curriculara a scolii.
Art.36. Oferta curriculara a scolii, pentru anul scolar urmator va fi facuta publica cel mai tarziu la
inceputul semestrului al II-lea al anului scolar in curs.
Art.37. (1) Oferta scolii va fi produsul final al actiunilor de marketing intreprinse de intregul colectiv
de cadre didactice al scolii sub coordonarea Consiliului pentru curriculum.
In acest sens se vor intreprinde urmatoarele actiuni:
a. Realizarea unui studiu de nevoi, avand ca obiectiv stabilirea ofertei adecvate nevoilor
profesionale si educationale ale comunitatii locale prin deplasari si intalniri cu elevii claselor a
VIII-a si parintii acestora.
b. Studii de pozitionare, care au ca finalitate determinarea exacta a domeniilor in care celelalte licee
din localitate au oferta educationala;
c. Studii de piata prin care se vor identifica nevoile, motivatiile si atitudinile celor interesati de
oferta;
d. Studii de implementare si dezvoltare a scolii pe baza de caracteristici sociale si culturale, de
criterii demografice ale populatiei vizate(municipiul Campina si comunele invecinate)
(2). Promotionarea, publicitatea ofertei se va realiza prin:
 Prezentarea in fata absolventilor clasei a VIII-a;
 Brosura scolii;
 Mass-media;
 Site-ul scolii.

IV. PERSONALUL SCOLII
Art.38.(1). Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să desfășoare si sa incurajeze
acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului, viața intimă, privată, familială a acestuia
sau ale celorlalți salariați din unitate.
A. PERSONALUL DIDACTIC
Art.39. Pentru monitorizarea activităţii, fiecare cadru didactic va detine un portofoliu personal
organizat pe doua sectiuni: profesor si diriginte, portofoliu ce va contine obligatoriu, pe langa alte documente,
urmatoarele:
 Cataloagele claselor din încadrare, din care va reieşi evaluarea sumativă;
 Notiţe de la activităţile consiliilor profesorale, şedinţele de catedră, şedinţele cu părinţii şi alte
activităţi;
 Schitele si planurile pentru proiectarea didactica;
 Observatii cu privire la elevii clasei la care este diriginte;
 Sarcinile din fişa individuală a postului.
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 CV actualizat
Art.40. Prezenta la ore este obligatorie. Durata orei este de 50 minute. Orice intarziere sau absenta se
sanctionează prin diminuarea corespunzatoare a retributiei. Învoirile se fac pe bază de cerere scrisa cu
asigurarea suplinirii şi/sau cu diminuarea retributiei.
Art.41. Atributiile din fisa individuala a postului sunt obligatorii. Nerespectarea acestora conduce,
dupa caz, la diminuarea calificativului sau alte sanctiuni.
Art.42. Serviciul pe scoala se va efectua de catre 1 profesor in ziua metodica sau 2 profesori, fiecare 3
ore (fara suprapunere de ore in orar)
Art.43.(1) Conform art. 262 din Legea Educatiei nationale nr 1/ 2011, cu modificarile si completarile
ulterioare, activitatea personalului didactic de predare se realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore,
respectiv 40 de ore pe săptămână, şi cuprinde:
a) activităţi didactice de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi examene de final de ciclu de
studii, conform planurilor-cadru de învăţământ;
b) activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică;
c) activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ: mentorat, învăţare pe tot parcursul vieţii;
d) activităţi de dirigenţie
(2) Norma didactică de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi de evaluare curentă a elevilor în
clasă reprezintă numărul de ore corespunzător activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi se stabileşte după
cum urmează: norma didactică de predare fiind de 18/16 ore/săptămână pentru profesori, 24 ore/săptămână
pentru maiştrii instructori.
(3) Norma didactică de predare-învăţare-evaluare prevăzută la alin. (2) pentru personalul didactic de predare
şi de instruire practică cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, şi cel din corpul
profesorilor mentori se poate reduce cu 2 ore săptămânal, fără diminuarea salariului, cu încadrarea în bugetul
aprobat.
(4) Norma didactică se poate reduce ca urmare a solicitării cadrului didactic, adresată directorului şcolii. (5)
Personalul didactic de predare şi de instruire practică, care beneficiază de reducerea normei didactice, poate
avea dreptul la remunerarea activităţii în regim de plată cu ora sau cumul de norme, doar după efectuarea
normei complete, prevăzute la alin. (3)
Art.44. Incadrarea personalului didactic se face cu contract de munca pe durata nedeterminata (titular)
sau pe durata determinata (suplinitori). Pentru incadrarea si mentinerea in functia didactica personalul
didactic si didactic auxiliar au obligatia sa participe la evaluarea medicala si psihologica anuala.
Art.45. Personalul didactic auxuliar din compartimentele secretariat, contabilitate si administratie isi
desfasoara activitatea intr-un program 8,00-16,30 in zilele de luni pana joi, iar in zilele de vineri programul
este in intervalul orar 8-14,30, putand interveni modificari pe perioade determinate in functie de necesitatile
unitatii. Relatiile cu publicul cat si cu cadrele didactice se desfasoara in intervalul orar 12,00-14,00.
Art.46. Invoirile se fac pe baza de cerere scrisa, inaintata sefului de compartiment/ directorul unitatii
cu 2 – 3 zile inaintea datei solicitate, aprobata de conducerea scolii, cu asigurarea suplinirii sau cu diminuarea
retributiei.
Art.47. Efectuarea concediului de odihna se face conform planificarii aprobate de seful de
compartiment / conducerea scolii, astfel incat sa fie asigurata si sa nu fie perturbata activitatea institutiei.
Art.48. În Liceul Tehnologic Constantin Istrati funcţionează cadre didactice cu temeinică pregătire de
specialitate, metodică şi pedagogică, cu calităţi morale, capabili să relaţioneze corespunzător cu elevii,
părinţii şi cu alte cadre didactice.
Art.49. (1) Profesorul din Liceul Tehnologic îşi respectă colegii, nu-i discută cu elevii sau în grupuri
de maturi.
(2) Comportamentele contrare acestei prevederi determină aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea nr.
1 /2011
Art.50. Cadrele didactice din Liceul Tehnologic au dreptul să folosească toată baza materială cu care
este dotată şcoala, precum şi cabinetele, laboratoarele, sala de sport, etc. De asemenea, pot face propuneri
conducerii şcolii pentru dezvoltarea bazei didactice-materiale.
Art.51. Cadrele sunt interesate de formarea continuă şi participă la toate acţiunile organzate în acest
scop de şcoală, Inspectoratul şcolar, Casa Corpului Didactic, Ministerul Educaţiei Nationale, Institutul de
Ştiinţe ale Educaţiei sau alte instituţii.
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Art.52. Fiecare cadru didactic este obligat să semneze zilnic condica şi să consemneze titlul lecţiei.
Nerespectarea acestei prevederi se consideră abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit Statutului
Personal Didactic atrăgând reţinerea orelor nesemnate.
Art.53. La data angajării în unitate cadrul didactic este obligat să prezinte la secretariat actele
solicitate, în cel mult o săptămână. În caz contrar va fi plătit ca debutant.
Art.54. Profesorul poartă toată responsabilitatea pentru situaţiile statistice întocmite şi răspunde
material şi penal în legătură cu acest lucru.
Art.55. Profesorul informează dirigintele în legătură cu toate problemele care privesc elevii clasei.
Art.56 (1) Profesorii răspund de corectitudinea mediilor încheiate.
(2) Profesorii sunt obligaţi să îndrepte greşelile din cataloage din iniţiativă proprie, la cererea conducerii
şcolii sau a serviciului secretariat
Art.57. Evaluarea personalului didactic si didactic auxiliar se face conform legislatiei in vigoare.

B. PERSONALUL NEDIDACTIC
Art.58. Personalul nedidactic isi desfasoara activitatea conform legii 53/2003, Codul muncii si a
contractelor de munca colective .Ocuparea posturilor nedidactice se face prin concurs organizat la nivelul
unitatii. Comisia de organizare a concursului este aprobata de Consiliul de Administratie, iar rezultatele finale
sunt validate prin votul Consiliului de Administratie .Contractul de munca este incheiat de director .
Art.59.Activitatea personalului nedidactic este coordonată de administratorul de patrimoniu care
stabileste sectoarele de lucru, sarcinile si programul pentru fiecare angajat respectand legislatia in vigoare.
Art.60. Personalul de ingrijire si cel de intretinere lucreaza dupa programul urmator:12,00 – 20,00.
Paznicii lucreaza numai noaptea intre orele 20,00 – 7,00, in zilele lucratoare ale saptamanii, iar sambata si
duminica program de 24 ore.
Art.61. Recuperarea orelor efectuate peste programul lunar de lucru se efectueaza la cerere, cu
acordul administratiei si conducerii scolii, in functie de posibilitatile si situatiile concrete existente in scoala.
Cererea scrisa se inainteaza sefului de compartiment cu cel putin o saptamana inaintea datei solicitate,
exceptie facand cazurile familiale deosebite ( deces, etc.).
Art.62. Invoirile se fac pe baza de cerere scrisa, inaintata sefului de compartiment cu 2 – 3 zile
inaintea datei solicitate, aprobata de seful de compartiment si conducerea scolii, cu asigurarea suplinirii sau
cu diminuarea retributiei.
Art.63. Efectuarea concediului de odihna se face conform planificarii aprobate de seful de
compartiment si conducerea scolii, astfel incat sa fie asigurata si sa nu fie perturbata activitatea institutiei.
C. RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ
Art.64. Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit art. 264 din Codul Muncii (Legea
53/2003) oricare dintre situaţiile următoare:
(1) Personal didactic şi didactic auxiliar:
Constituie abatere disciplinară şi face obiectul cercetării în Comisia de cercetare, oricare dintre
situaţiile următoare:
 Întârzierile repetate de la program;
 Absentarea nemotivată în două zile consecutiv;
 Absentarea nemotivată la două şedinţe consecutive de la Consiliul profesoral;
 Absentarea nemotivată la două şedinţe consecutive ale comisiilor metodice şi ale altor
comisii de lucru constituite la nivelul şcolii;
 Neefectuarea serviciului pe şcoală;
 Nerespectarea termenelor stabilite pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
 Orice complicitate cu elevii în vederea neefectuării orelor de curs (chiul organizat);
 Generarea de discuţii cu elevii referitoare la aspecte ale vieţii private ale personalului
didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.
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implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din unitatea de învățământ în strângerea si
/sau gestionarea fondurilor.
(2) Personal nedidactic:
 Întârzierile repetate de la program;
 Absentarea nemotivată în două zile consecutiv;
 Consumul de băuturi alcoolice în timpul programului;
 Prezentarea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice;
 Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu conform fişei postului;
 Refuzul de a răspunde solicitării cadrelor didactice;
 Tergiversarea în îndeplinirea sarcinilor de serviciu şi nerespectarea termenelor stabilite.
V.ORGANISME FUNCŢIONALE
A. Consiliul profesoral
Art.65. Cadrele didactice titulare sau suplinitoare au obligatia de a participa la sedintele Consiliului
profesoral unde au norma de baza .
Art.66. Absenta de la sedintele Consiliului profesoral se considera abatere disciplinara .
Art.67. Consiliul profesoral este intrunit legal in prezenta a 2/3 din numarul membrilor cu norma de
baza in unitatea de invatamant. Intrunirile Consiliulului profesoral sunt lunare sau ocazionale, ori de cate ori
este nevoie la propunerea directorului sau a solicitarii a minimum a 1/3 din personalul didactic de predare si
instruire practica .
Art.68. Secretarul Consiliului profesoral, ales prin votul cadrelor didactice si numit prin decizie a
directorului, redacteaza procesele verbale ale fiecarei sedinte .
Art.69. Cadrele didactice au obligatia de a semna procesul verbal al sedintei de consiliu .
Art.70. Consiliul profesoral are urmatoarele atributii:
(a) Analizeaza, dezbate si valideaza raportul general privind starea si calitata invatamantului, care se face
public;
(b) Alege, prin vot secret, reprezentantii personalului didactic in CA
(c) Dezbate, avizeaza si propune CA, spre aprobare, planul de actiune al scolii;
(d) Dezbate si aproba rapoartele de activitate semestriala si anuala precum si eventualele completari sau
modificari ale acestora
(e) Aproba raportul privind situatia scolara semestriala si anuala prezentat de fiecare diriginte precum si
situatia scolara dupa incheierea sesiunilor de amanari, diferente si corigente
(f) Hotărăște asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc abateri, potrivit
prevederilor prezentului regulament și ale regulamentului de organizare și funcționare a unității de
învățământ si ale Statutului elevilor
(g) Propune acordarea recompenselor/premiilor pentru cadrele didactice si elevi conform reglementarilor
in vigoare
(h) Valideaza notele la purtare mai mici decat 7
(i) Avizeaza oferta CDS pentru anul scolar urmator si o propune spre aprobare CA
(j) Avizeaza Proiectul Planului de scolarizare
(k) Valideaza fisele de autoevaluare ale personalului didactic, pe baza carora se stabileste calificativul
anual
(l) Formuleaza aprecieri sintetice privind activitatea personalului inscris pentru obtinerea gradatiei de merit
sau altor distinctii si premii, potrivit legii
(m) propune CA programele de formare continua si dezvoltare profesionala ale cadrelor didactice
(n) propune CA premierea si acordarea titlului “Profesorul anului”personalului didactic de predare si
instruire practica cu rezultate deosebite in activitatea didactica.
(o) Dezbate si avizeaza Regulamentul de organizare si functionare al unitatii;
(p) Dezbate si propune CA masuri de optimizare a procesului didactic
(r) Alege prin vot secret cadrele didactice membre ale CA si CEAC
(s) Aproba componenta catedrelor si comisiilor metodice
(u) Propune eliberarea din functie a directorului conform legii;
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(v) Desemneaza un cadru didactic care va asigura o comunicare eficienta intre corpul profesoral si
Consiliul elevilor
B.Consiliul clasei
Art.71. Consiliul clasei este constituit din totalitatea profesorilor ce predau la clasa respectiva, dintrun reprezentant al Comitetului de Parinti si un reprezentant al elevilor. Presedintele Consiliului clasei este
dirigintele care convoaca intrunirea acestuia cel putin o data semestrial sau ori de cate ori este nevoie, la
solicitarea celorlalti profesori ori a parintilor. Consiliul Clasei se intruneste in prezenta a 2/3 din totalul
membrilor si adopta hotarari cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor. Procesele verbale
se scriu in Registrul de procese verbale ale consiliilor clasei, constituit la nivelul unitatii de invatamant, pe
fiecare nivel de invatamant.
Art.72. Activitatea Consiliului clasei urmareste :
(a) Adaptarea cerintelor educationale la nevoile colectivului de elevi ;
(b) Evaluarea corecta a activitatii scolare si a comportamentului elevilor ;
(c) Stabileste masuri suplimentare pentru sprijinirea elevilor cu dificultati de invatare sau a celor
capabili de performanta ;
(d) Analizeaza semestrial progresul scolar si comportamentul fiecarui elev; stabileste notele la purtare
pentru fiecare elev ;
(e) Inainteaza spre validare Consiliului profesoral notele la purtare mai mici decat 7. Propunerea se
adopta cu votul a jumatate plus unu din totalul membrilor cu norma de baza in unitatea de
invatamant, in prezenta a cel putin 2/3 din numarul acestora ;
(f) Propune acordarea de recompense sau sanctiuni pentru rezultatele obtinute sau abaterile constatate
la nivelul clasei, conform Statutului elevului nr.4742/2016.
C. Comisiile metodice
Art.73.In cadrul unitatii de invatamant activitatea didactica se desfasoara in cadrul catedrelor/
comisiilor metodice constituite la nivelul catedrelor sau arilor curriculare.
Art.74. La nivelul scolii vor functiona urmatoarele comisii si catedre:
Comisii metodice:
 Limbă şi comunicare
 Matematică şi ştiinţe
 Om şi societate (CSU, istorie, geografie, religie); Arte si educatie fizica;
 Discipline tehnice - domeniul mecanic, domeniul electric si constructii;domeniile servicii şi
resurse naturale – economic, alimentaţie publică şi turism, comerţ, industrie alimentară;
 Comisia metodică a diriginţilor
Comisii de lucru permanente :
a) Comisia pentru curriculum;
b) Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii în învăţământ
c) Comisia pentru perfectionare si formare continua;
d) Comisia pentru sanatatea si securitatea muncii si situatii de urgenta; aceasta comisie are
urmatoarele subcomisii:
1.Comisia de sanatate şi securitate în munca;
2. Comisia pentru situaţii de urgenţă
e) Comisia pentru control managerial intern
f) Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii
in mediul scolar si promovarea interculturalitatii; aceasta comisie are urmatoarele
subcomisii:
1. Comisia pentru prevenirea şi reducerea violenţei în mediul şcolar;
2. Comisia anticoruptie
3. Comisia pentru frecvenţă, combaterea absenteismului şi a abandonului şcoala
4.Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii
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Comisii de lucru cu caracter ocazional :
Comisia pentru arhivare;
Comisia pentru promovarea imaginii şcolii;
Comisia sanitara;
Comisia de inventariere;
Comisia casare, clasare şi valorificare a materialelor rezultate;
Comisia de verficare a actelor de studii şi a documentelor şcolare.














Comisii de lucru cu caracter temporar
Comisia de gestionare a SIIIR
Comisia pentru acordare a burselor şi a ajutoarelor sociale pentru elevi;
Comisia de acordare a sprijinului financiar “Bani pentru liceu”;
Comisia de monitorizare a burselor profesionale;
Comisia de întocmire a orarelor;
Comisia de întocmire a graficului profesorilor şi elevilor de serviciu;
Comisia de organizare a examenelor de absolvire;
Comisia de cercetare disciplinară;
Comisia de salarizare;
Comisia pentru olimpiade si concursuri;
Comisia pentru revizuire ROI si RI;
Comisia pentru revizuire PAS.

Art.75. Responsabilii comisiilor sunt stabiliti in cadrul de Consiliul profesoral şi aprobate de Consiliul de
administratie în prima sedinţă de analiză organizată în anul şcolar în curs.
Art.76. Atributiile comisiilor metodice sunt cuprinse in Anexa 6
Art.77. Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonata de un sef de catedra / responsabil de
comisie metodica. Acesta este ales prin votul membrilor catedrei, validat prin hotararea CA si numit prin
decizia directorului .
Art.78. Atributiile sefului de catedra/responsabilului de comisie metodica sunt cuprinse in Anexa 6
D. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative
Art.79. La nivelul unitatii scolare, programele educative sunt coordonate de un cadru didactic titular,
propus de Consiliul profesoral si aprobat de Consiliul de Administratie
Art.80. Atributiile coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare sunt
cuprinse in Anexa 8 a prezentului regulament
Art.81. Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie. Activitatea
educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ.
Art.82. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate asigura
indrumarea dirigintilor in cadrul comisiei metodice a dirigintilor.
E. Profesorul diriginte
Art.83. Activitatea educativă, de invatare si formare a elevilor, la nivelul fiecarei clase va fi
coordonata de un profesor diriginte desemnat din randul profesorilor si inginerilor încadraţi în anul scolar
respectiv. Repartizarea profesorilor diriginţi la clase se realizează de catre Consiliul de administraţie ţinând
cont de principiul continuităţii activităţii la clasă şi încadrarea fiecărui profesor. Pentru desfăşurarea activităţii
de diriginte, în cazuri excepţionale, pot fi desemnaţi şi maiştri instructori.
Art.84. Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fişa postului cadrului
didactic învestit cu această responsabilitate .
Art.85. Repartizarea dirigintilor pe clase este realizată conform anexei 10 pentru anul şcolar curent.
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VI. STRUCTURA, ORGANIZAREA SI RESPONSABILITATILE PERSONALULUI DIDACTIC
AUXILIAR SI NEDIDACTIC
SECRETARIATUL
Art.86. Compartimentul secretariat cuprinde postul de secretar sef/ secretar, analist programator si
laborant. Acesta este subordonat directorului unitatii de invatamant indeplinind atributiile legale conform fisei
postului .
Art.87. Activitatea compartimentului secretariat se desfasoara in baza unui program de lucru aprobat
de directorul unitatii, in baza hotararii Consiliului de Administratie .
Art.88. Secretariatul unitatii are un program de lucru cu elevii si parintii /sustinatorii legali ai
acestora, sau alte persoane interesate din afara unitatii. Elevii şi toţi angajaţii şcolii vor respecta programul
afişat.
Art.89. Atributiile compartimentului secretariat se regasesc in anexa 12 a prezentului regulament .
CONTABILITATEA
Art.90. Compartimentul contabilitate reprezinta structura organizatorica ce asigura fundamentarea si
executia bugetului, evidenta contabila, situatiile financiare, fiind subordonat conducerii unităţii.
Art.91. Atributiile compartimentului contabilitate se regasesc in anexa 13 .
Art.92. Programul serviciului contabilitate este 8.00-16.00.
ADMINISTRAŢIA
Art.93. Administratorul de patrimoniu asigura conducerea compartimentului din care face parte tot
personalul nedidactic al scolii . Acest compartiment este subordonat conducerii unităţii.
Art.94. Administratorul de patrimoniu asigura gestionarea bazei materiale a unitatii, intretinerea,
igienizarea si curatenia tuturor spatiilor din unitate .
Art.95. Administratorul de patrimoniu asigura punerea in aplicare la nivelul unitatii scolare a
deciziilor directorului pe linia SSM, ISU, PSI .
Art.96. Programul personalului de îngrijire se stabileşte de administrator, potrivit nevoilor şcolii şi se
aprobă de director.
Art.97. Administratorul nu poate folosi personalul de îngrijire sau paznicii în alte activităţi decât cele
necesare şcolii.
Art.98. Muncitorii calificaţi execută orice lucrări de reparaţii la solicitarea conducerii şcolii şi a
administratorului.
Art.99. Plecările din unitate se realizează numai cu avizul conducerii colegiului.
BIBLIOTECA / CDI
Art.100. Biblioteca contribuie efectiv la formarea elevilor, alături de procesul de predare –învăţare.
Art.101. Biblioteca funcţionează potrivit solicitărilor elevilor şi cadrelor didactice.
Art.102. Biblioteca este subordonată directorului şcolii
Art.103. (1) Biblioteca primeşte şi împrumută cărţi în orice moment din cele 8 ore de activitate.
(2) Programul bibliotecarei este între 8.00 şi 16.00.
(3) În bibliotecă funcţionează un loc pentru citit.
(4) Biblioteca poate trece la cabinete pe un subinventar un număr de volume, .
Art.104. Cărţile vor fi împrumutate pe bază de semnătură pentru 2 săptămâni, cu posibilitatea
prelungirii cu o săptămână.
Art. 105. În cazul nerestituirii la termen, elevul nu va mai putea împrumuta cărţi.
Art.106. În cazul cărţilor deteriorate, distruse sau pierdute, elevul va preda o nouă ediţie a aceleiaşi
cărţi.
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Art.107. (1) În unitatea de învăţământ se organizează şi funcţionează centrul de documentare şi
informare, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor de documentare şi informare,
aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.
(2) În centrul de documentare şi informare pot activa, în condiţiile legii, atât profesorul documentarist, cât
şi bibliotecarul şcolar.
(3) Bibliotecarul şcolar şi profesorul documentarist sunt angajaţi în condiţiile prevăzute de lege şi se
subordonează directorului unităţii de învăţământ.
(4) În conformitate cu prevederile legale, în unităţile de învăţământ se asigură accesul gratuit al elevilor şi
al cadrelor didactice la Biblioteca Şcolară Virtuală.
VII. ELEVII
a. DOBANDIREA SI EXERCITAREA CALITATII DE ELEV
Art.108. Calitatea de elev al Liceului Tehnologic Constantin Istrati Campina se dobandeste in urma
inscrierii in unitatea de invatamant, inscrierea facandu-se la cerere, indiferent de sex, rasa, apartenenta
politica sau religie, in conformitate cu metodologia aprobata prin ordin al MEN. Calitatea de elev se
dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar de către unitatea de învăţământ la care este
înscris elevul.
Art.109. Metodologia examenelor de admitere este aprobata de M.E.N.
Art.110. Pierde calitatea de elev:
- elevul inscris/admis in primul an de liceu, care nu se prezinta la cursuri pana la 1 octombrie,
fara sa justifice absentele;
- elevul exmatriculat fara drept de reinscriere sau care a facut cerere de retragere.
Art.111. Elevii claselor a IX-XI-a liceu cursuri de zi, promovati, vor fi inscrisi automat in anul scolar
urmator, cu exceptia celor care fac cerere de retragere. Continuarea studiilor in ciclul superior al liceului
(clasa a XI-a) se face pe baza optiunilor scrise ale elevilor in conditiile precizate de metodologiile elaborate si
aprobate de M.E.N. Responsabilitatea cunoasterii prevederilor respectivelor metodologii apartine profesorilor
diriginti, obligati sa le prelucreze cu elevii la clasa si cu parintii elevilor in intalniri special organizate, precum
si elevilor si familiilor acestora, elevilor si familiilor acestora.
Art.112. Elevii repetenti, retrasi, exmatriculati cu drept de reinscriere, cu abandon scolar, se pot
reinscrie, la cerere, la forma si in anul de studiu corespunzatoare, in urmatorii 2 ani scolari consecutivi celui
in care au pierdut temporar, calitatea de elev, cu aprobarea Consiliului de administratie in limita locurilor
disponibile.
Art.113. Calitatea de elev se exercita prin frecventarea cursurilor si prin participarea la toate
activitatile curriculare si extracurriculare existente in programul scolii.
Art.114. Evidenta prezentei elevilor se face la fiecare ora de curs de catre profesorul/maistrul
instructor care conduce activitatea, acesta consemnand in catalog, cu cerneala albastra, absenta de la ora
respectiva.
Art.115. Monitorizarea absentelor elevilor unei clase este facuta de dirigintele clasei. Acesta va face
periodic o analiza a frecventei elevilor la orele de curs si de instruire practica, precum si la activitatile
curriculare si extracurriculare desfasurate pana in acel moment. Dirigintele clasei are obligatia de a lua
legatura cu familia elevului si de a intreprinde toate actiunile posibile pentru preintampinarea situatiilor de
exmatriculare din cauza absentelor nemotivate sau abandon scolar.
Art.116. Absentele datorate imbolnavirii elevilor, bolilor molipsitoare din familie sau altor cauze de
forta majora, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.
Art.117. Motivarea absentelor se efectueaza de catre:
- profesorul/maistrul instructor care conduce activitatea la prima ora de curs din programul zilei in
cazul elevilor navetisti intarziati din cauza conditiilor meteorologice sau altor situatii de forta
majora datorate navetei;
- profesorul diriginte al clasei, pe baza urmatoarelor acte:
- adeverinta medicala eliberata de medicul scolii;
- adeverinta medicala eliberata de medicul specialist din policlinica sau spital;
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- adeverinta medicala eliberata de medicul de familie;
- cerere scrisa a parintilor pentru situatii familiale deosebite, in limita a 20 ore de curs pe
semestru pe semestru, avizate in prealabil de motivare de catre directorul unitatii.
Aceste cereri, adresate dirigintelui, trebuie avizate de către directorul unităţii de învăţământ.
Art.118. Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului scolar sau a medicului de
familie care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.
Art.119. Actele pe baza carora se face motivarea absentelor se prezinta dirigintelui in termen de
maxim 7 zile de la reluarea activitatii de catre elev si sunt pastrate pe intreaga durata a anului scolar.
Art. 120. Nerespectarea termenului prevăzut la articolul anterior atrage, de regulă, declararea
absenţelor ca nemotivate.
Art. 121. Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la
olimpiadele şcolare naţionale, internaţionale, la concursurile profesionale, la nivel local, regional şi naţional,
la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori.
b.DREPTURILE ELEVILOR.
Art.122. Elevii Liceul Tehnologic Constantin Istrati Campina beneficiaza de toate drepturile
prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat ,in
Statutul elevului si nici o activitate nu poate leza demnitatea sau personalitatea elevului.
Art.123 (1) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal, are dreptul de a contesta
rezultatele evaluării, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezenţa elevului şi a
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare.
(2) În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare,
elevul/părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, directorului unităţii de învăţământ,
reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.
(3) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de specialitate, din
unitatea de învăţământ, care nu predau la clasa respectivă şi care vor reevalua lucrarea scrisă.
(4) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. (4) este nota rezultată în urma
reevaluării.
(5) În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota acordată în
urma reevaluării, este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată iniţial rămâne
neschimbată. În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de cel
puţin de un punct, contestaţia este acceptată.
(6) În cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale. Directorul
trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică ştampila unităţii de
învăţământ.
(7) Calificativul sau notele obţinute în urma contestaţiei, rămân definitive.
(8) Rezultatul evaluarii exprimat prin calificativ, nota, punctaj, nu poate fi folosit ca mijloc de coercitie ,
acesta reflectand strict rezultatele invatarii, conform prevederilor legale
Art.124. Elevii pot beneficia de burse sau alte ajutoare in conformitate cu reglementarile in vigoare.
Elevii cu rezultate deosebite la invatatura si la concursurile scolare pot beneficia de premii/burse obtinute prin
intermediul unor sponsorizari sau donatii.
Art.125. Elevii au dreptul sa participe la activitatile extracurriculare si extrascolare organizate de
scoala si la cluburi sportive, dar numai cu acordul Consiliului de administratie.
Art.126. (1) Se constitue Consiliul elevilor, format din cate 2 reprezentanti ai fiecarei clase. Consiliul
elevilor propune si organizeaza activitati extracurriculare si extrascolare la cererea si in interesul elevilor
scolii, activitati ce vor fi monitorizate si indrumate de catre un colectiv de cadre didactice desemnate de catre
Consiliul de administratie la propunerea elevilor.
Consiliul elevilor va desemna componenta Consiliului Reprezentativ al elevilor.
c. RECOMPENSAREA ELEVILOR
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Art.127. Elevii care obtin rezultate remarcabile la invatatura sau alte activitati extracurriculare pot
primi urmatoarele recompense:
a. evidentierea in fata clasei si/sau evidentierea in cadrul scolii si/sau evidentierea in cadrul
Consiliului profesoral;
b. comunicare verbala sau scrisa adresata parintilor/tutorelui sau sustinatorului legal
c. burse de merit ,de studiu si de performanta sau alte recompense materiale acordate de stat
,agenti economici sau de sponsori;
d. premii, diplome, medalii.Premiile se vor acorda pentru mediile generale cuprinse intre 9 10; mentiunile pentru medii cuprinse intre 8-9.
e. Recomandare pentru a beneficia cu prioritate de excursii sau tabere de profil din tara si din
strainatate;
f. Premiul de onoare al unitatii de invatamant.
d. INDATORIRILE/OBLIGATIILE ELEVILOR
Art. 128. Elevii au obligatia de fregventa toate cursurile,de a se pregati la fiecare disciplina de studiu;
Art.129. Elevii trebuie sa aiba o comportare civilizata atat in scoala cat si in afara ei, sa respecte
regulamenmtele, legile de circulatie si cele de protectia mediului, muncii si PSI.
Art130. Accesul elevilor se face pe baza carnetului de elev/ecusonului numai pe la intrarea elevilor,
pe caile de acces.
Art.131. Elevii au obligatia sa poarte permanent la ei carnetul de elev, sa-l prezinte
profesorilor/dirigintelui pentru trecerea notelor din catalog
Art.132. Elevii au obligatia de a sesiza autoritatile competente orice ilegalitati in desfasurarea
procesului de invatamant si a activitatilor conexe si orice situatie care ar pune in pericol siguranta elevilor si a
cadrelor didactice,de a respecta curatenia,linistea si ordinea in perimetrul scolar.
Art.133. Opţiunea pentru Liceul Tehnologic” Constantin Istrati” înseamnă implicit adoptarea unui
comportament civilizat atât în şcoală, cât şi în afara acesteia. Prin sintagma „comportament civilizat”
înţelegem:
 Respectul manifestat constant faţă de colegi, profesori şi personalul auxiliar al şcolii.
 Evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate.
 Rezolvarea conflictelor sau situaţiilor problematice prin dialog şi în conformitate cu
regulamentele şcolare (arbitrarietatea dirigintelui sau direcţiunii). Elevii şi părinţii acestora au
dreptul la o discuţie într-un cadru adecvat (timp suficient, absenţa factorilor perturbatori) cu
profesorul de specialitate, cu dirigintele sau directorii şcolii în decurs de o săptămână de la
exprimarea dorinţei în acest sens.
 Evitarea distrugerii bunurilor şcolii sau a celor personale, ale colegilor.
 Responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicare în rezolvarea unor
probleme/dorinţe sau nevoi, exprimate personal sau în numele clasei.
 Adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci când se produc
incidente; falsa solidaritate se reduce, de fapt, la complicitate şi tăinuirea adevărului.
 Formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor promovate de către şcoala
noastră o reprezintă situaţia în care orele de studiu, indiferent de conţinuturile predate sau de
profesorul de la catedră, se desfăşoară într-o atmosferă calmă şi liniştită.
Art.134. Elevii au obligatia de a efectua, prin rotatie, serviciul pe clasa si pe scoala, numai cu acordul
scris al acestuia, conform graficului stabilit.Pentru efectuarea serviciului pe scoala de catre elevi acestia vor
semna un acord scris si nu vor putea efectua mai mult de 1 data pe luna.In cazul in care elevul este minor se
cere acordul scris al parintelui .
Art.135. Fiecare diriginte raspunde de pastrarea curateniei in sala de clasa si a intregului inventar
existent in momentul preluarii salii de clasa .
Art.136. Diriginţii au obligaţia de a verifica zilnic starea generală a clasei, luând măsurile necesare
remedierii deficienţelor constatate .
Art.137. În fiecare zi, la începutul cursurilor, elevii de serviciu au obligaţia de a verifica starea
mobilierului scolar. În cazul în care se constată existenţa unor scaune rupte sau bănci murdare, elevii de
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serviciu trebuie să informeze prompt (în maxim 1 oră) dirigintele şi femeile de serviciu despre această
situaţie. În cazul nerespectării acestui termen, responsabilitatea pentru repararea mobilierului şcolar revine
clasei respective.
Art. 138. Elevii de serviciu vor şterge tabla după fiecare oră şi vor aerisi clasa.
e. INTERDICTII
Art.139.Se interzice elevilor:
a) să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din
portofoliu educaţional etc.;
b) să deterioreze 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);
c) să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care, prin conţinutul lor, atentează la
independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;
d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ
sau care afectează participarea la programul şcolar;
e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
f) să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia,
droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la jocuri de noroc;
g) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau de alte
produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi sprayuri 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;
h) să posede şi/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin excepţie
de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, doar cu acordul
cadrului didactic, în situaţii de urgenţă sau dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului
instructiv-educativ; Pe durata orelor de curs, telefoanele mobile se pastreaza in locuri special amenajate
din sala de clasa, setate astfel incat sa nu deranjeze procesul educativ.
j) să înregistreze activitatea didactică; prin excepţie de la această prevedere, este permisă înregistrarea, doar
cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la optimizarea procesului
instructiv-educativ;
k) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de
învăţământ;
l) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi provocatoare;
m) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de
personalul unităţii de învăţământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora;
n) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitate şi în afara ei;
o) să părăsească incinta unităţii de învăţământ în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul
profesorului de serviciu sau a profesorului diriginte;
p) să aibă o atitudine care constituie o ameninţare la adresa siguranţei celorlalţi elevi şi/sau a personalului
unităţii de învăţământ.
r ) sa introduca ilegal persoane straine in scoala si in sala de curs.
s) sa deschida ferestrele de pe culoar si sa se urce pe pervazul acestora atat pe culoar cat si in salile de clasa.
t) prezentarea la scoala intr-o tinuta indecenta (fuste foarte scurte, decolteu indecent, bluze-tricouri mai sus
de talie, inscrisuri triviale pe haine).
u) anulat
v ) filmarea si fotografierea cu telefoane mobile a activitatilor desfasurate in scoala ;
w) postarea pe internet sau alte platforme a unor imagini care afecteaza demnitatea si onoarea persoanei in
cauza precum si imaginea scolii.

f. SANCTIONAREA ELEVILOR
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Art.140. Elevii care savarsesc abateri ce se petrec in perimetrul unitatii de invatamant sau in cadrul
activitatilor extrascolare ce se regasesc nominalizate in regulament vor fi sanctionati conform art.16 – 29 din
Ordinul pentru aprobarea Statutului elevului, nr.4742/2016. Pentru faptele petrecute in afara perimetrului
unitatii scolare sau in afara activitatilor extrascolare, elevii raspund conform legislatiei in vigoare
Art.141.In conformitate cu regulamentul de organizare si functionare, elevii vor fi sanctionati astfel:
Nr.
crt.
1.

Abaterea disciplinara
Pentru deteriorarea de bunuri

Sanctiunea
Inlocuirea
deteriorate

sau

contravaloarea

bunurilor

Pentru introducerea si/sau consumul de
Mustrare scrisa si scaderea notei la purtare
bauturi alcoolice.
Intra sub incidenta Legii 15/2016 (Persoanele
fizice care fumează în spațiile în care fumatul este
3. Pentru fumat in scoala
interzis: amendă contravențională de la 100 la 500
de lei);
Folosirea terenului si /sau salii de sport in
4. afara orelor de educatie fizica sau a
activitatilor organizate la nivelul unitatii.
Agresiune verbala, injurii, limbaj vulgar La prima abatere observatie individuala
5. folosit in prezenta colegilor, personalului
unitatii
La a doua abatere mustrare scrisa
Deschiderea ferestrelor de pe culoar,
6.
urcarea pe pervazul ferestrelor.
La a treia abatere mustrare scrisa
si scaderea notei la purtare
Blocarea cailor de acces
7.
( scari, culoare, etc)
Utilizarea
nejustificata
a
intrarii
8.
profesorilor
Urcatul pe balustrade de protectie a
9.
scarilor
Afisarea/ deschiderea/ Refuzul de a
depozita telefonul in locurile special
amenajate in clasa sau in ghiozdan, La primele trei abateri primesc observatie
10. inchise/utilizarea telefoanelor mobile/in individuala, iar la a patra mustrare scrisa
timpul orelor fara acordul cadrului insotita de scaderea notei la purtare
didactic/ folosirea castilor in timpul orelor/
MP3 in timpul orelor
Filmarea cu telefonul mobil/ Postarea Mustrare scrisa
11.
apectelor filmate pe internet
si scaderea notei la purtare
Persoana va fi predata organelor de la
Intrarea/iesirea din incinta scolii prin
12.
Jandarmerie/Politie
efractie intra sub incidenta legii 62/2002.
2.

13. Agresiunea fizica.

Se sanctioneaza in conformitate cu prevederile
ROFUIP si Statutul elevilor prin scaderea notei
la purtare si in functie de gravitatea situatiei,
cazul va fi inaintat spre solutionare Politiei.

20 de absente nemotivate cumulate pe an
Preaviz de exmatriculare
scolar, la ciclul superior al liceului
40 de absente nemotivate cumulate pe an
15.
Exmatriculare
scolar, la ciclul superior al liceului
14.

g. INCETAREA EXERCITARII CALITATII DE ELEV
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Art.142. Incetarea exercitarii calitatii de elev se face la absolvirea formei de invatamant la care a fost
admis elevul.
Art.143. Calitatea de elev inceteaza in momentul exmatricularii, exmatricularii fara drept de
reinscriere sau in cazul retragerii, la cerere, a elevului. In acest caz cererea trebuie semnata de parinte sau
sustinatorul legal, in prezenta dirigintelui.
h. EVALUAREA REZULTATELOR ELEVILOR
Art.144. CEAC analizează de două ori pe semestru ritmicitatea evaluării elevilor.
Art.145. La sfârşitul fiecărui semestru se realizează evaluarea finală care va fi monitorizată de
directorul adjunct.
Art.146. Rezultatele la evaluări se dezbat în comisiile de catedră în urma cărora se stabilesc măsuri
ameliorative.
Art.147. La clasele cu rezultate mai slabe la evaluări, se vor efectua asistenţe de către directori, şefii
comisiilor de catedre şi şefii de arii curriculare.
Art.148. Situaţia şcolară anuală se comunică elevilor promovaţi în ultima zi de şcoală, iar celor
corigenţi, după susţinerea examenului de corigenţă şi se afişează la loc vizibil în termen de 3 zile. Elevii din
clasele cu profil sportiv care nu au media de cel putin 6 (sase) la disciplina principala de specialitate sunt
declarati necorespunzatori pentru aceste profiluri..
Art.149.(1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport.
Acestor elevi nu li se acordă note şi nu li se încheie media la această disciplină în semestrul sau în anul în
care sunt scutiţi medical.
(2) Pentru elevii scutiti medeical, profesorul de educatie fizica si sport consemneaza in catalog, la rubrica
respectiva, „scutit medical in semestrul__”, sau „scutit medical in anul scolar”, specificand documentul
medicalo, numarul si data eliberarii acestuia. Documentul medical va fi atasat la dosarul personal al elevului,
aflat la secretariat.
(3) Elevii scutiti medical, semestrial sau anual, nu sunt obligati sa vina in echipament sportiv la orele de
educatie fizica si sport, dar trebuie sa aiba incaltaminte adecvata pentru salile de sport. Absentele la aceste ore
se consemneaza in catalog.
(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică și sport,
cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea in vedere recomandarile medicale,
de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea scorului
etc
Art. 150.(1) Elevii pot să nu frecventeze orele de religie. Situaţia şcolară anuală se încheie fără
disciplina religie. In situatia in care parintii/tutorii sau sustinatorii legali ai elevului minor,respectiv elevul
major decid, in cursul anului scolar schimbarea obtiunii de a nfregventa ora de religie ,situatia scolara a
elevulu in pe anul in curs se incheie fara disciplina religie.
(2) În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile
necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină.
(3) Elevilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) li se vor asigura activităţi educaţionale alternative
în cadrul unităţii de învăţământ, stabilite prin hotărârea Consiliului de administraţie.
Art.151.Încheierea situaţiei la învăţătură şi monitorizarea rezultatelor la examenele naţionale intră în
atribuţia directorului adjunct prin fişa postului.
(1) Elevii care, indiferent de cetatenie sau statut, au urmat cursurile intr-o unitate de invatamant dintro alta tara sau la organizatii furnizoare de educatie din Romania ca desfasoara activitati corespunzatoare unor
sisteme educationale din alte tari pot dobandi calitatea de elev in Romania numai dupa
recunoasterea/echvalarea de catre ISJ , respectiv minister a studiilor si , dupa caz, dupa sustinerea examenelor
de diferenta stabilite conform procedurii de echivalare. Alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca
audient se face, prin decizie, de către director, in baza hotararii CA luate in baza analizariii raportului intocmit
de o comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea,
stabilită la nivelul unității de învățământ, din care fac parte directorul/directorul adjunct și un psiholog/
consilier școlar.
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(2) In cazul in care parintii, tutorii sau sustinatorii legali ai elevului, nu sunt de acord cu
recomandarea comisiei privind nivelul clasei in care va fi inscris elevul audient, elevul va fi
inscris la clasa pentru care opteaza parintii, pe raspunderea acestora, asumata prin semnatura.
(3) Dosarul de echivalare va fi depus de catre parinti, tutorii sau sustinatorii legali ai elevului la
unitatea de invatamant.

i.TRANSFERAREA ELEVILOR
Art.152. Elevii din invatamantul liceal si profesional se pot transfera de la o clasa la alta, cu acelasi
profil, sau cu alte profiluri/specializari, cu aprobarea Consiliului de Administratie, in limita efectivului maxim
de 30 elevi/clasa, respectiv minim de 20 elevi/clasa, in urmatoarele perioade:
-transferurile in care se pastreaza forma de invatamant, profilul si/sau specializarea, in perioada
intersemestriala sau a vacantei de vara
- transferurile in care se pastreaza forma de invatamant, cu shimbarea profilului/specializarii, in perioada
vacantei de vara
-in mod exceptional transferul elevilor in timpul anului scolar se poate efectua in urmatoarele
situatii:schimbarea domiciliului parintilor,in cazul unei recomandari medicale, de la clasele de invatamant
liceal la clasele de invatamant profesional, la/de la invatamantul sportiv.

Art.153
(1) Elevii din invatamantu liceal si profesional se pot transfera pastand forma de invatamant, cu respectarea
urmatoarelor conditii:
a)in cadrul invatamantului liceal, elevii din clasa a ix ca, se pot transfera numai dupa primul semestru, daca
m,edeia lor de admitere este cel putin egala cu media ultimului admis la specializarea la care se solicita
transferul; in situatii medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale judetene sau a documentelor
medicale justificative, elevii pot fii tranferati si in cursul primului semestru sau inainte de inceperea acestuia,
cu respectarea conditiei de medie mentionata anterior.
b) in cadrul invatamantului liceal, elevii din clasele XII/XIII, se pot transfera , de regula, daca media lor din
ultimul an este cel putin egala cu medeia ultimului promovat din clasa la care se solicita transferul;
c) in cadrul invatamantului profesional, elevii din clasa a a IX a se pot transfera numai dupa primul semestru,
daca m,edeia lor de admitere este cel putin egala cu media ultimului admis la calificarea la care se solicita
transferul; in situatii medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale judetene sau a documentelor
medicale justificative, elevii pot fii tranferati si in cursul primului semestru sau inainte de inceperea acestuia,
cu respectarea conditiei de medie mentionata anterior.
d) in cadrul invatamantului profesional, elevii din clasa a X, XI a se pot transfera de regula daca media lor
din ultimul an este cel putin egala daca medeia lor din ultimul an este cel putin egala cu media ultimului
promovat din clasa la care se solicita transferul; exceptiile de la aceasta prevedere se aproba de catre CA.
e) elevii din clasele a IX, X, XI din invatamantul liceal se pot transfera in aceeasi clasa in invatamantul
profesional dupa sustinerea examenelor de diferenta in limita efectivului de 30 de elevi la clasa.
f) elevii care au finalizat clasa a IX –a invatamant profesional se pot transfera doar in clasa a IX a invatamant
liceal cu respectarea mediei dee admitere la profilul nsi specializarea la care solicita transferul. Elevii din
clasele a X si a XI se pot transfera in clasa a X a din invatamntul liceal, cu respectarea conditiei de medeie a
clasei la care solicita transferul si dupa promovarea examenelor de diferenta.
g) Elevii din clasele terminale ale invatamantului liceal se pot transfera de la invatamantul cu frecventa,
cursuri de zi la invatamantul cu frecventa cursuri serale, in anul terminal dupa absolvirea sem I si dupa
sustinerea examenelor de diferenta.
(2) Transferurile in care se pastreaza forma de invatamant, cu schimbarea profilului sau specializarii, se
efectueaza de regula in perioada vacantei de vara conform HCA al unitatii de invatamant la care se solicita
transferul.
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Art.154. Elevii din invatamantul liceal si profesional se pot transfera, la cerere, de la o unitate scolara la
alta in urmatoarele situatii:
a.
De la Liceul Tehnologic Constantin Istrati Campina la o alta unitate scolara din Campina sau din
alta localitate din motive medicale, apropiere de domiciliu sau alte motive bine intemeiate. In acest caz
transferul se face cu aprobarea Consiliului de administratie al unităţii de învăţământ la care se solicită
transferul şi cu avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă.
b.
De la o alta unitate scolara din Campina sau alta localitate, la Liceul Tehnologic „Constantin
Istrati”, Campina din motive medicale, apropiere de domiciliu sau alte motive bine intemeiate.
 daca transferul are loc in cadrul aceluiasi profil si aceleeasi specializari cu aprobarea Consiliului de
administratie, pe baza acordului celor doi directori, in limita numarului maxim de 30 elevi/clasa;
 daca transferul are loc cu schimbarea filierei, profilului si/sau specializarii cu aprobarea Consiliului de
Administratie, pe baza acordului celor doi directori, in limita numarului maxim de 30 elevi/clasa. In
acest caz elevul este obligat sa sustina examene de diferenta stabilite de Consiliul pentru curriculum.
Examenele de diferenta se vor sustine in termen de cel mult o luna de la data aprobarii transferului, pe
baza unor programe si unei programari adusa la cunostinta de catre Consiliul pentru curriculum.
Pentru elevii claselor a IX-a posibilitatea transferului se pune in discutie numai dupa finalizarea
primului semestru daca media de admitere este cel putin egala cu media ultimului admis la specializarea la
care se solicita transferul . In situatii medicale deosebite elevii din clasa a IX a a invatamantului liceal si
profesiona, pot fii transferati si in cursul primului semestru sau inainte de inceperea acestuia pe baza avizului
Comisiei Medicale Judetene, cu respectarea conditiei de medie mentionate anterior.

CONSILIUL SCOLAR AL ELEVILOR
Art.155. Consiliul elevilor se constituie în conformitate cu Art.39 din Statutul Elevului
Art.156. Consiliul elevilor se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie, la iniţiativa directorului
sau la jumătate plus unu din numărul membrilor, în afara orelor de curs.
Art.157. În consiliul elevilor se discută şi se fac propuneri în legătură cu realizarea curriculumului,
stabilirea curricumului la decizia şcolii, folosirea şi dezvoltarea bazei materiale, funcţionarea cabinetelor şi
laboratoarelor şi a bibliotecii, organizarea activităţii extracurriculare, alte probleme care prezintă interes
pentru elevi.
Art.158. Consiliul elevilor poate propune conducerii şcolii măsuri pentru rezolvarea doleanţelor
elevilor pe care-i reprezintă.
Art.159. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ va aviza proiectele propuse de
preşedintele Consiliului elevilor, dacă acestea nu contravin normelor legale în vigoare.
VIII. EVALUAREA SCOLII
a.Evaluarea internă a calităţii educaţiei
Art.160. (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul unităţii de învăţământ se înfiinţează
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).
(2) Pe baza legislaţiei în vigoare, unitatea de învăţământ elaborează şi adoptă propria strategie şi propriul
regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.
(3) Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.
Art.161. În procesele de autoevaluare şi monitorizare internă, unităţile de învăţământ profesional şi
tehnic vor aplica instrumentele Cadrului Naţional de Asigurare a Calităţii în învăţământul profesional şi
tehnic.
Art.162. Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
sunt realizate în conformitate cu prevederile legale. Anexa nr. 5
b.Evaluarea externă a calităţii educaţiei
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Art.163.(1) Evaluarea externă a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ se realizează în
conformitate cu prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Preuniversitar.
(2) Unitatea de învăţământ se supune procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii.

IX. PARTENERII EDUCATIONALI
a. Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali
Art.164. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are dreptul să decidă, în limitele legii, cu
privire la unitatea de învăţământ unde va studia copilul/elevul.
Art.165.(1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat
periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriului copil.
(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească informaţii
numai referitor la situaţia propriului copil.
Art.166.(1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unităţii
de învăţământ dacă:
 a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul unităţii de
învăţământ;
 desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
 depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;
 participă la întâlnirile programate cu profesorul diriginte.
(2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor sau
susţinătorilor legali în unităţile de învăţământ, pentru alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (1).
Art.167.(1) Părinţii, tutorii sau susţinători legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate
juridică, conform legislaţiei în vigoare.
(2) Asociaţia părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul statut.
Art.168.(1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite
rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuţii amiabile, cu salariatul
unităţii de învăţământ implicat cu profesorul diriginte, cu directorul unităţii de învăţământ. În situaţia în care
discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, tutorele sau susţinătorul legal adresează o
cerere scrisă conducerii unităţii de învăţământ
(2) În cazul în care au fost parcurse etapele menţionate la alin. (1), fără rezolvarea stării conflictuale,
părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la
inspectoratul şcolar.
(3) În cazul în care au fost parcurse etapele prevăzute la alin. (1) şi (2), fără rezolvarea stării conflictuale,
părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la
Ministerul Educaţiei Naţionale.
b. Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali
Art.169. Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali sunt cele prevazute in anexa nr.1
Contract educational
Art.170.Respectarea prevederilor prezentului Regulament şi a ROFUIP 5079/2016 este obligatorie
pentru părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copiilor/elevilor.
c.Adunarea generală a părinţilor
Art.171. (1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii sau susţinătorii
legali ai copiilor/elevilor de la grupă/clasă.
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(2). Adunarea generală a părinților hotărăște cu privire la susținerea cadrelor didactice și a echipei
manageriale a unității de învățământ privind activitatile si auxiliarele didactice , mijloacele de
invatamant utilizate in demersul de asigurare a conditiilor necesare educarii elevilor. în demersul de
asigurare a condițiilor necesare educării copiilor/elevilor.
(3) În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de elevi şi nu situaţia
concretă a unui elev. Situaţia unui elev se discută individual, numai în prezenţa părintelui, tutorelui sau
susţinătorului legal al elevului respectiv.
Art.172. (1) Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către profesorul diriginte, de către
preşedintele comitetului de părinţi al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor
clasei.
(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil
întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai
copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenţi. În
caz contrar, se convoacă o nouă adunare generală a părinţilor, în cel mult 7 zile, în care se pot adopta hotărâri,
indiferent de numărul celor prezenţi.
d.Comitetul de părinţi
Art.173.(1) În unitatea de învăţământ, la nivelul fiecărei clase, se înfiinţează şi funcţionează
comitetul de părinţi.
(2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală a
părinţilor, convocată de profesorul diriginte care prezidează şedinţa.
(3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15 zile
calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.
(4) Comitetul de părinţi se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri; în prima şedinţă de
după alegere membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunică profesorului
diriginte.
(5) Comitetul de părinţi reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai elevilor clasei în
adunarea generală a părinţilor la nivelul şcolii, în consiliul reprezentativ al părinţilor, tutorilor sau
susţinătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială.
Art.174. Comitetul de părinţi are următoarele atribuţii:
a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei; deciziile se iau în
cadrul adunării generale a părinţilor, cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor
legali prezenţi;
c) sprijină profesorul diriginte în derularea programelor de prevenire şi combatere a absenteismului în
mediul şcolar;
d) sustine activitatile dedicate intretinerii, dezvoltarii si modernizarii bazei mareriale a grupei/clasei si
unitatii de invatamant, prin strangerea de cotizatii voluntare de la membrii asociatiei de parinti si atragerea de
fonduri banesti si donatii de la persoane fizice sau juridice, colectate prin asociatia de parinti cu personalitate
juridica cu respectarea prevederilor legale in domeniul financiar.
e) sprijină unitatea de învăţământ profesorul diriginte în activitatea de consiliere şi de orientare socioprofesională;
f) se implica in asigurarea securitatii copiilor/elevilor in cadrul activitatilor educative, extrascolare si
extracurriculare
g) prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor, dacă acestea există.
Art.175. Preşedintele comitetului de părinţi reprezintă părinţii, tutorii sau susţinătorii legali în relaţiile
cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii.
Art.176.(1) Comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar prin asociatia de parinti cu
personalitate juridica, cu respectarea prevederilor legale in domeniul financiar, întreţinerea, dezvoltarea şi
modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este obligatorie.
(2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un agent economic/persoane fizice se face cunoscută
comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/părinţi,
tutori sau susţinători legali.
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e. Consiliul reprezentativ al părinţilor si Asociatia de parinti
Art.177.(1) La nivelul unitatii de invatamant functioneaza Consiliul Reprezentativ al parintilor
(2) Consiliul Reprezentativ al parintilor este compus din presedintii comitetelor de parinti
(3 )Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate este
reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a preşedinţilor comitetelor de
părinţi pe grupă/clasă din unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi
cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau
juridice”.
(4)La nivelul unității de învățământ este constituita Asociația de părinți în conformitate cu legislația în
vigoare, privind asociațiile și fundațiile, care reprezinta drepturile si interesele parintilor din unitatea de
invatamant, membri ai acesteia.
Art.178.(1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale
căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în
procesul-verbal al şedinţei.
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. Convocarea
şedinţelor consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia sau, după caz, de unul
dintre vicepreşedinţi.
(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor
legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ.
(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor
prezenţi.
(5) Preşedintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi juridice.
(6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al părinţilor.
Art.179.Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:
a) propune unităţii de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia
şcolii;
b) sprijină parteneriatele educaţionale între unitatea de învăţământ şi instituţiile / organizaţiile cu rol
educativ din comunitatea locală;
c) susţine unitatea de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a absenteismului şi
a violenţei în mediul şcolar;
d) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală;
f) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor;
g) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii,
tutorii sau susţinătorii legali, pe teme educaţionale;
k) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu;
l) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor;
m) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurare a activităţii în unitate.
Art.180.Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ poate face demersuri privind
atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de catre scoala constând în contribuţii, donaţii,
sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, care vor fi utilizate
pentru:
a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive;
b) acordarea de premii şi de burse elevilor;
c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare;
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară;
e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de adunarea
generală a părinţilor pe care îi reprezintă

X.CONTRACTUL EDUCATIONAL
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Art. 181.Unitatile de invatamant incheie cu parintii ,tutorii sau sustinatorii legali in momentul
inscrierii elevilor in registrul unic matricol,un cntract educational in care sunt inscrise drepturile si obligatiile
reciproce ale partilor.Modelul de Contract educational este prezentat in anexa nr.1 care face parte integranta
din prezentul regulament.

XI. PARTENERIAT SOCIAL
Art.182.Scoala poate stabili relatii de schimb si parteneriat cu unitati similare din tara si din
strainatate, asociatii stiintifice, culturale, artistice si sportive, organisme guvernamemtale si
nonguvernamentale. Scoala ramane deschisa colaborarii si cooperarii cu toate organizatiile culturale si
economice in vederea stabilirii unor relatii in interesul procesului de invatamant.
Art.183. Relatiile de schimb cu unitati scolare din alte tari se organizeaza numai cu acordul
Inspectoratului Scolar Judetean. Schimburile se efectueaza pe baza de protocol incheiat intre ambele parti, cu
respectarea prevederilor legale privind activitatile educationale cu un caracter general si a conventiilor
incheiate intre statele respective.
Art.184. Actiunile de colaborare si schimb cu unitati scolare din alte tari pot cuprinde:
a. excursii si schimburi de elevi pe perioada vacantei;
b.organizarea de concursuri stiintifice, cultural artistice si sportive.
c. actiuni de sprijin in caz de calamitati naturale si conflicte militare.
Art.185. In organizarea schimburilor dintre cele doua unitati scolare, comitetele de parinti vor acorda
tot sprijinul adecvat din punct de vedere material.
Art.186. Programele de colaborare si schimb cu unitati similare din strainatate se fac pe baza unui
protocol si invitatie scrisa. De intreaga activitate din acest domeniu raspunde directorul scolii.
Art.187. Schimburile de elevi se vor organiza cu respectarea regimului de vize si programului de
asistenta medicala la standardele internationale.
Grupurile de elevi care se deplaseaza peste hotare pe baza de conventii incheiate, vor fi insotite obligatoriu de
cadre didactice care raspund de securitatea copiilor si de realizarea programului schimbului.
Art.188. Scoala poate beneficia de ajutoare materiale din partea unor organizatii internationale
nonguvernamentale cu avizul Inspectoratului Scolar Judetean. Gestionarea si distribuirea mijloacelor de
invatamant primite ca ajutoare va fi realizata de catre Consiliul de administratie. Aceste mijloace de
invatamant vor fi trecute in patrimoniul scolii.
Art.189. Elevii, cadrele didactice sau fostii absolventi ai scolii pot constitui fundatii, societati,
asociatii sau ligi cu respectarea normelor legale si cu conditia acceptarii statututlui acestora de catre directorul
scolii si activitatile lor sa completeze si sa sustina, prin forme specifice, munca educativa desfasurata in
scoala.
Art.190. Activitatea fundatiilor, societatilor, asociatiilor sau ligilor elevilor, cadrelor didactice sau ale
fostilor absolventi ai scolii se desfasoara numai pe baza unui statut inregistrat special si recunoscut de
membrii acestora.
Art.191. Activitatea fundatiilor, societatilor, asociatiilor sau ligilor elevilor, cadrelor didactice sau ale
fostilor absolventi ai scolii nu poate aduce atingere procesului instructiv-educativ, nu poate fi contrar
intereselor scolii si nu poate provoca supraincarcarea membrilor acestora sau sustragerea de la indeplinirea
obligatiilor profesionale.
Art.192. Relatiile cu Inspectoratul Scolar Judetean Prahova si M.E.N. se desfasoara in conformitate
cu prevederilor hotararilor de guvern privind infiintarea M.E.N., in baza Regulamentului de organizare si
functionare a inspectoratelor scolare si a Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor din
invatamantul preuniversitar de stat.
Art.193. Scoala intretine relatii cu autoritatile locale, primarie, prefectura, consilii locale, servicii
descentralizate ale ministerelor in profil teritorial.
Art.194. Scoala poate intretine relatii de parteneriat cu agenti economici de stat si particulari,
camerele de comert si de munca, comunitatile locale in urmatoarele directii:
 scoala profesionala, scoala postliceala si de maistri pot intretine relatii de parteneriat cu
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agenti economici de stat sau particulari si alte institutii interesate pentru ca, prin conventii, sa
stabileasca relatii de colaborare privind pregatirea de specialitate si profesionala;
 imbunatatirea bazei didactico-materiale a scolii;
 asigurarea conditiilor optime de realizare a instruirii practice in sectoarele prorpii de
activitate;
 asigurarea echipamentelor de protectia muncii si PSI;
 asigurarea instructiunilor tehnologice si a altor materiale pentru documentarea elevilor
si cadrelor didactice de specialitate;
 stabilirea lucrarilor ce fac obiectul activitatii practice a elevilor desfasurate in unitatile
respective, conform programei;
 sprijinirea organizarii si desfasurarii probelor practice semestriale;
 sprijinirea scolii in organizarea concursurilor pe meserii;
 incheierea contractelor de scolarizare in limita necesarului de forta de munca a
unitatilor si agentilor economici;
 sprijinirea procesului instructiv-educativ, la cererea scolii, cu personal de specialitate
cu statut de cadre asociate.
Art.195. Relatiile ce se stabilesc cu camerele de comert si industrie, directiile judetene de munca si
protectie sociala si comunitatea locala urmaresc, pe langa sprijinirea efectiva a scolii si
imbunatatirea conditiilor de pregatire, realizarea politicii de pregatire profesionala a fortei de munca pe plan
local si evaluarea calitatii in vederea certificarii finale.

DISPOZITII FINALE
Art.196. Prezentul regulament va fi completat si aprobat in Consiliul Profesoral la inceputul fiecarui
an scolar si/sau ori de cate ori modificarea cadrului general in care unitatea isi desfasoara activitatea impun
acest lucru va fi respectat de catre toti elevii si salariatii Liceului Tehnologic „Constantin Istrati” Campina
Art.197. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării
examenelor/evaluărilor naţionale.
Art.198. În unitatea de învăţământ, fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în vigoare
Art. 199. În unitatea de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice
formă de discriminare a copiilor / elevilor şi a personalului din unitate
Art.200. În situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamități naturale, alte situatii
exceptionale , cursurile școlare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.
Art.201. Anexele fac parte integrantă din prezentul regulament.
ANEXA NR. 1
Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar aprobat prin OMEN nr. 5079/2016, ale Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, republicată si Ordinul 4742/10.08.2016, privind Aprobarea Statutului elevului,
Se încheie prezentul:

CONTRACT EDUCAŢIONAL
I. Părţile semnatare:
1.Unitatea de invaţământ- Liceul Tehnologic Constantin Istrati, Municipiul Câmpina, cu sediul în
Câmpina, judeţul Prahova, reprezentată prin director, prof. GHEORGHE CORINA ILEANA.
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2. Beneficiarul indirect, dna/dl. ................................................... părinte/tutore/susţinător legal al
elevului, cu domiciliul în ……………………………………………………………...............,
3. Beneficiarul direct al educaţiei, .................................................... elev, clasa ……………
II. Scopul contractului: 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 de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar şi în Regulamentul de
organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ.
IV. Obligaţiile părţilor:
1. Unitatea de învăţământ se obligă:
a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ;
b) să răspundă de 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 ia măsuri pentru aplicarea de sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de
învăţământ si de elevi , în limita prevederilor legale în vigoare;
e) personalul din învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile
educaţionale pe care le transmite elevilor şi un comportament responsabil;
g) personalul din învăţământ trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii şi cu
părinţii/reprezentanţii legali ai acestora;
h) personalului din învăţământ îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică
a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia;
i) personalului din învăţământ îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal sau
fizic elevii şi/sau colegii.
j) se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la
clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinţii/aparţinătorii /reprezentanţii legali ai
acestora.
k) sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care pot pune în pericol
sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic
auxiliar şi nedidactic, precum şi activităţile de natură politică şi prozelitismul religios.
2. Beneficiarul indirect - părintele/tutorele/susţinătorul legal al copilului/elevului are următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru
şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor;
b) 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.
c) părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu
profesorul pentru învățământul preșcolar/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul
primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului prin mijloace stabilite de comun
acord
d) părintele/tutorele/susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile bunurilor din
patrimoniul şcolii, cauzate de elev;
e) să respecte prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ;
h) părintelui/tutorelui/susţinătorului legal îi sunt interzise agresarea fizică, psihică, verbală a personalului
unităţii de învăţământ.
3. Beneficiarul direct are următoarele obligaţii:
a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi
cunoştinţele prevăzute de programele şcolare;
b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat cu
frecvenţă;
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c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de
învăţământ;
d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei;
e) de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare al 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 si Statutul elevului;
f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din
portofoliu educaţional;
g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de
învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii şi CDI, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ);
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, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau
care afectează participarea la programul şcolar;
j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara acestuia, droguri,
substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări;
k) de a nu introduce şi/sau face uz în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme sau alte
produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi sprayuri 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 unitate şi în afara ei;
o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului
de serviciu sau a profesorului diriginte.
V. Durata contractului: prezentul contract se încheie, pe durata şcolarizarii
VI. Alte clauze: elevii vor purta semnul distinctiv al unităţii şcolare – ecuson.
Încheiat azi, ....................., în două exemplare, în original, pentru fiecare parte.
Am luat la cunoştinţă,
Beneficiar direct, elevul,
……………………………………………………………………………………………
Vizat Director unitate scolara
Beneficiar indirect,
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ANEXA NR. 3
ATRIBUTIILE DIRECTORULUI
Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile
conferite de legislaţia în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu
prevederile prezentului regulament.
Art.1. (1) În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele atribuţii:
a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a acesteia;
b) organizează întreaga activitate educaţională;
c) organizează şi este direct responsabil de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de
învăţământ;
d) asigură managementul strategic al unităţii de învăţământ, în colaborare cu autorităţile administraţiei
publice locale, după consultarea partenerilor sociali şi a reprezentanţilor părinţilor şi elevilor;
e) asigură managementul operaţional al unităţii de învăţământ;
f) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional şi
local;
g) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării unităţii de
învăţământ;
h) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă;
i) semnează parteneriate cu agenţii economici;
j) rapoartele semestriale si anuale de activitate se intocmesc de catre director si directorul adjunct;
rapoartele semestriale si anuale de activitate se valideaza de catre Consiliul de administratie la
propunerea directorului la inceputul sem II /anului scolar urmator. Rapoartele semestriale si anuale de
activitate validate sunt prezentate de catre director in sedinta consiliului profesoral.
jj) rapoartele semestriale și anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unității de
învățământ sau, în lipsa acestuia, prin orice altă formă si prin transmiterea unui exemplar catre
comitetul reprezentativ al parintilor si asociația părinților, acolo unde exista, fiind documente care
conțin informații de interes public.
k) directorul prezintă anual raportul asupra calității educației din unitatea de învățământ; raportul
este prezentat în fața C A, a consiliului profesoral, în fața comitetului reprezentativ al părinților și
conducerii asociației de părinți acolo unde exista; raportul este adus la cunoștința autorităților
administrației publice locale și a inspectoratului școlar si postat pe site-ul unitatii scolare in masura
in care exista, in termen de maximum 30 zile de la data inceperii anului scolar.
l) asigura implementarea hotararilor CA. Propune CA anularea hotararilor acestuia care
contravin vadit dispozitiilor legale in vigoare si informeaza inspectoratul scolar despre aceasta.
m) documentele de prognoza se transmit , in format electronic, comitetului reprezentativ al
parintilor si asociației părinților, acolo unde exista, fiind documente care conțin informații de interes
public.
(2) În exercitarea funcţiei de ordonator de credite directorul are următoarele atribuţii:
a) propune în consiliul de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie
bugetară,
b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ;
c) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii
de învăţământ.
(3) În exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii:
a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;
b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; răspunde de angajarea,
evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului din unitate,
precum şi de selecţia personalului nedidactic;
c) raspunde de evaluarea periodica, formarea, motivarea personalului din unitate;
d) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi
angajarea personalului;
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e) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic
din învăţământul preuniversitar, precum şi de alte acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei
Nationale .
(4) Alte atribuţii ale directorului sunt:
a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliului
de administraţie;
b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune
spre aprobare consiliului de administraţie;
c) coordonează şi răspunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori
pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea datelor în
Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din România (SIIIR);
d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare şi funcţionare al
unităţii de învăţământ;
e) coordonează efectuarea anuală a recensământului copiilor/elevilor din circumscripţia şcolară;
f) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu în baza hotărârii consiliului de administraţie;
g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi schema de personal
didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;
h) 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;
i) numeşte cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile profesorului
diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;
j) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor care aparţin de
unitatea de învăţământ cu personalitate juridică, din rândul cadrelor didactice - de regulă, titulare - care
îşi desfăşoară activitatea în structurile respective;
k) stabileşte, prin decizie, componenţa comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii
consiliului de administraţie;
l) coordonează comisia de întocmire a orarului şi îl propune spre aprobare consiliului de administraţie;
m) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic şi al elevilor(daca este cazul);
atribuţiile acestora sunt precizate în prezentul regulament;
n) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Calendarul activităţilor educative al unităţii de
învăţământ;
o) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale;
p) aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice,
sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ în baza hotărârii consiliului de
administraţie;
q) 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;
r) asigură, prin responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a programelor
şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;
s) controlează, cu sprijinul responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului instructiveducativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi
educative extracurriculare şi extraşcolare;
t) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;
u) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul
unităţii de învăţământ;
v) aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare/extraşcolare, a responsabililor de
comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile la orele de curs ale personalului
didactic de predare şi instruire practică, precum şi întârzierile personalului didactic auxiliar şi nedidactic,
de la programul de lucru;
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x) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de
învăţământ pe care o conduce;
y) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ;
z) asigură arhivarea documentelor oficiale şi şcolare:
aa) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de
studii; răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea,
rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;
bb) aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusiv de către
reprezentanţi ai mass-media. Fac excepţie de la această prevedere 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.
(5) Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit legii,
precum şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de muncă
aplicabile.
(6) Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentantul organizaţiei sindicale
din unitatea de învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în
conformitate cu prevederile legale.
(7) În lipsă, directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către un alt cadru didactic, membru al
Consiliului de administraţie. Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se
sancţionează conform legii.
(8) Directorul unitatii de invatamant poate fi eliberat din functie la propunerea motivata a Consiliului de
administratie al ISJ Ph., la propunerea a 2/3 din membrii Consiliului de administratie al unitatii de
invatamant sau la propunerea Consiliului profesoral cu votul a 2/3 dintre membrii. In aceasta ultima
situatie este obligatorie realizarea unui audit in urma solicitarii scrise a primarului, cu acordul ISJ Ph.
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ANEXA NR. 4

COMPETENTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Art.1.(1) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de
organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin OMEN
nr. 4619/22.09.2014,OUG 81/2016 si Legea 82/2018
(2) Directorul unităţii de învăţământ este preşedintele consiliului de administraţie.
(3) La şedinţele consiliului de administraţie participă de drept, reprezentanul organizaţiei sindicale
reprezentative din unitatea de învăţământ, cu statut de observator.
(4) Preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentanul organizaţiei
sindicale din unitatea de învăţământ la toate şedinţele consiliului de administraţie. Membrii consiliului
de administraţie, observatorii şi invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 de ore înainte de începerea
şedinţei ordinare, comunicându-se ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi discutate. În cazul
şedinţelor extraordinare convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte. Procedura de convocare se
consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poştă, fax, e-mail sau sub
semnătură.
(5) Reprezentantul elevilor din liceu, participa la toate sedintele Consiliului de admninistratie, avand
statut permanent, cu drept de vot.
(6) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, toţi membrii şi invitaţii, dacă există, au
obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Preşedintele consiliului răspunde de
acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor
şedinţei respective.
(7) Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie”, care
se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial, se leagă şi se numerotează.
Pe ultima foaie, preşedintele ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului paginilor şi a
registrului.
(8) Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie este însoţit, în mod obligatoriu, de
dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări,
memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează în biroul
directorului, într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la preşedintele şi la secretarul consiliului.
Art.2. Atribuţiile Consiliului de Administraţie sunt:
 asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, ale actelor normative emise de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării şi ale deciziilor inspectorului şcolar general;
 administrează, prin delegare din partea consiliului local, terenurile şi clădirile în care îşi
desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar şi prin preluare de la vechiul consiliu
de administraţie, celelalte componente ale bazei materiale-mijloace fixe, obiecte de inventar,
materiale care sunt de drept proprietatea unităţii de învăţământ.
 aprobă planul de dezvoltare a şcolii, elaborat de un grup de lucru desemnat de director, după
dezbaterea şi avizarea sa în consiliul profesoral;
 aprobă regulamentul intern al unităţii de învăţământ, după ce a fost dezbătut în Consiliul
profesoral şi în comisia paritară;
 elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de
învăţământ, pentru personalul nedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale,;
 acordă calificative anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate din
raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară, a analizei şefilor
catedrelor/comisiilor metodice, a celorlalte compartimente funcţionale;
 stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor
salariaţilor unităţii de învăţământ, a propunerilor directorului şi în urma consultării sindicatelor;
 stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor de lucru din unitatea de învăţământ;
 controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte
sintetice din partea şefilor de catedre/comisii metodice;
 aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare;
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 avizează şi propune consiliului local, spre aprobare, proiectul planului anual de venituri şi
cheltuieli, întocmit de director şi contabilul şef, pe baza solicitărilor şefilor catedrelor/comisiilor
metodice şi ale compartimentelor funcţionale;
 hotărăşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform
legislaţiei în vigoare;
 acordă avizul consultativ pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct;
 avizează proiectele de plan anual de şcolarizare, de state de funcţii şi de buget ale unităţii de
învăţământ;
 stabileşte structura şi numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar, pe baza criteriilor de
normare elaborate de Ministerul Educaţiei Nationale pentru fiecare categorie de personal;
 aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul unităţii şcolare;
 validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară şi
promovează măsuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare
Membrii consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate, pe baza
delegării de sarcini stabilite de preşedintele consiliului, prin decizie.

COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

1.

Prof GHEORGHE CORINA ILEANA.– Director - Presedinte

2.

Prof POPA MARILENA CLAUDIA - Director adjunct

3.

Prof. JUGANARU LUMINITA ELENA – membru

4.

Prof. DOBRE LIVIA IULIANA – membru

5.

Prof DRAGOMIR CRISTINA – membru

6.

Prof MARIN MIHAELA ( coordonator CSS).– membru

7.

PITIGOI IOAN – reprezentant Consiliul Local Campina

8.

PETRESCU IOAN- reprezentant Consiliul Local Campina

9.

TUDOSE OCTAVIAN -Reprezentant Primar

10. CIOBANU MIHAELA– Reprezentant Parinti(X C)
11. JULA DENISA, XII A– Reprezentant CSE
Observator din partea sindicatului - prof. NICOLAE GEANTA
Secretar CA, prof. Costache Raluca
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ANEXA NR. 5
COMPETENTELE
COMISIEI PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din 3-9 membri.
Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator
desemnat de acesta.
Componenţa comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cuprinde, în număr relativ egal:
 reprezentanţi ai corpului profesoral;
 reprezentanţi ai părinţilor si ai elevilor;
 reprezentanţi ai consiliului local.
Membrii comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii nu pot îndeplini functii de conducere
în instituţia respectivă, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă.
Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu
respectarea legislaţiei în vigoare.
Atributii
 elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a
calităţii, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute
de legislaţia în vigoare;
 elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea şcolară
respectivă, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea
învăţământului din unitatea şcolară. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor,
prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern;
 elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
 cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi
organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii.
Orice control sau evaluare externă a calităţii, din partea Agenţiei Române de Asigurare a
Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a Ministerului Educaţiei şi Cercetării se va baza pe analiza
raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea şcolară.
COMPONENTA COMISIEI
PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII
1. SERCAIANU RALUCA - prof. Discipline economice - Responsabil comisie
2. COSTACHE RALUCA–– prof. Discipline economice- membru
3. GEORGESCU OLIVIA - prof. Discipline economice –membru
4. PESCARU LIDIA -prof lb. romana-secretar
5. GEANTA NICOLAE– prof.geografie– Titular – reprezentant sindicat
6. CIOBANU MIHAELA– Reprezentant Parinti(X C)
7.

JULA DENISA – reprezentant elevi, membru (XII A)

8. CERCEL LUCIAN – reprezentant Consiliul Local al Municipiului Campina, membru
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ANEXA NR. 6
ATRIBUTIILE CATEDRELOR/COMISIILOR METODICE
SI SEFILOR DE CATEDRE/COMISII METODICE

În cadrul unităţii de învăţământ, catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum patru
membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.
Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice
 stabilesc modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, adecvate specificului
unităţii de învăţământ şi nevoilor educaţionale ale elevilor;
 elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii şi o propune spre dezbatere consiliului
profesoral; pentru invatamantul liceal tehnologic si invatamantul profesional oferta de
curriculum la decizia școlii este curriculum in dezvoltare locala ( CDL) si este elaborata de
catedrele/comisiile metodice in parteneriat cu operatorii economici si propusa spre dezbatere
CP .
 elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
 consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a
planificărilor semestriale;
 elaborează instrumente de evaluare şi notare;
 analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;
 monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul;
 organizează, în funcţie de situaţia concretă din unitatea de învăţământ, activităţi de pregătire
specială a elevilor cu ritm lent de învăţare, ori pentru examene/evaluări şi concursuri şcolare;
 organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare - acţiuni specifice unităţii de
învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă;
 implementează standardele de calitate specifice;
 realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice.
 schema procedurii de utilizare a auxiliarelor didactice
Şeful catedrei / comisiei metodice
 organizează şi coordonează întreaga activitate a comisiei metodice: întocmeşte planul
managerial al comisiei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul comisiei,
elaborează rapoarte şi analize, propune planuri de obţinere a performanţelor şi planuri remediale,
după consultarea cu membrii comisiei metodice, precum şi alte documente stabilite prin
regulamentul intern, întocmeşte şi completează dosarul comisiei;
 stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al comisiei metodice;
 evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, în
conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al comisiei
metodice;
 propune participarea membrilor comisiei metodice la cursuri de formare;
 răspunde în faţa directorului, a consiliului de administraţie şi a inspectorului şcolar de
specialitate de activitatea profesională a membrilor comisiei;
 are obligaţia de a participa la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de învăţământ,
cu acceptul conducerii acesteia;
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 efectuează asistenţe la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea
directorului;
 elaborează, semestrial şi lunar, la cererea directorului, informări asupra activităţii comisiei
metodice, pe care o prezintă în consiliul profesoral;

ANEXA NR.7
COMPETENTELE
COMISIEI PENTRU CURRICULUM
1. Comisia pentru curriculum elaboreaza:
 Proiectul curricular al scolii (incluzand norme de respectare a metodologiei de aplicare a
planurilor de invatamant precum si masuri de aplicare a actelor normative);
 Oferta educationala a scolii si strategia promotionala, tinand cont de:
 Finalitatile si obiectivele scolii;
 Criteriile de selectie;
 Disciplinele optionale;
 Trunchiul comun;
 Metodologia de evaluare.
 Criteriile de clasificare a optiunilor elevilor si de intocmire corecta a schemelor orare.
 Schemele orare.
 Metodologia de aplicare a metodologiei de consiliere si orientare.
 Programele si planurile de activitate anuale si semestriale.
2. Comisia pentru curriculum:
 stabileste programa si programul sustinerii examenelor de diferenta pentru elevii care se
transfera de la un profil la altul.

COMPONENTA
COMISIEI PENTRU CURRICULUM






POPA CLAUDIA –dir. Adj. Reponsabil comisie
CERNICA CORINA – sef catedra Limba si comunicare
DRAGOMIR CRISTINA – sef catedra Matematica si stiinte
NEGOITA OFELIA– prof. Sef catedra Om si societate
COSTACHE RALUCA – sef catedra Tehnica
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ANEXA NR. 8

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative –prof. DOBRE LIVIA

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele atribuţii:
a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din şcoală;
b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei;
c) elaborează programul/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare proprii, în
conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către inspectoratul şcolar şi
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în urma consultării părinţilor şi a elevilor.
d) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative de intervenţie şi prevenire a
absenteismului, a abandonului şcolar, a violenţei, a delincvenţei juvenile, precum şi programe pentru
dezvoltarea abilităţilor de viaţă, de educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe culturale, ecologice,
sportive şi turistice, educaţie rutieră, protecţie civilă;
e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum şi
posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor primari şi secundari ai educaţiei;
f) analizează, semestrial, împreună cu alte comisii existente la nivelul unităţii de învăţământ, situaţia
disciplinară a elevilor şi situaţia frecvenţei acestora la orele de curs;
g) prezintă directorului unităţii de învăţământ rapoarte privind activitatea educativă şi rezultatele
acesteia;
h) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ;
i) facilitează implicarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative;
j) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau
susţinătorii legali pe teme educative;
k) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la
nivelul unităţii de învăţământ;
l) îndrumă, controlează şi evaluează activitatea educativă nonformală din internatele şcolare;
m) facilitează vizite de studii pentru elevii, în ţară şi străinătate, desfăşurate în cadrul programelor de
parteneriat educaţional.
Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare conţine:
a) oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare;
b) planul anual şi semestrial al activităţii educative extraşcolare;
c) planificarea calendaristică a activităţilor educative extraşcolare, inclusiv în perioada vacanţelor
şcolare;
d) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare;
e) programe educative de prevenţie şi intervenţie;
f) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare a elevilor;
g) măsuri de optimizare a ofertei educative extraşcolare;
h) rapoarte de activitate semestriale şi anuale;
i) documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric sau electronic, transmise de
inspectoratul şcolar şi Ministerul Educaţiei Nationale , privind activitatea educativă extraşcolară.
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ANEXA NR. 9
COMPONENTA CATEDRELOR/COMISIILOR METODICE
I.

ARIA CURRICULARA LIMBA SI COMUNICARE











CERNICA CORINA– prof. Limba romana – titular - sef catedra
PESCARU LIDIA - prof. Limba romana – titular
CÎRJAN ADRIANA– prof. Limba romana – titular
SERBAN LAURA- prof. Limba franceza – titular
STANESCU MARIA – prof. Limba franceza – titular
TUDOR IRINA– prof. Lb. engleza – titular
BODEA-DUMITRU MADALINA– prof. Lb. engleza – suplinitor
SPATARU ANCUTA – prof. Lb. engleza – suplinitor
CIUCA CRISTIAN MARINEL – prof. documentarist – titular

II.

ARIA CURRICULARA MATEMATICA SI STIINTE










DRAGOMIR CRISTINA– prof. Matematica - titular- sef catedra
APOSTOLESCU CAMELIA – prof. Matematica – Titular
VIIU ROXANA –prof. Matematica suplinitor calificat
STEFAN CORINA - prof. Fizica - suplinitor calificat
PITIGOI MARIANA-prof. Fizica-suplinitor pensionar
TOADER MARIANA – prof. Chimie - Titular
GHEORGHE CORINA –prof. biologie DIRECTOR
DOBRA VICTORIA -prof. informatica – Titular

III.








ARIA CURRICULARA OM SI SOCIETATE

NEGOITA OFELIA – prof. istorie - Titular– sef catedra
GEANTA NICOLAE – prof. Geografie - Titular
JUGANARU LUMINITA – prof CSU –Titular
MUSAT GEORGE – prof. religie – Titular
OITA MARIA -prof. Economie-ed. Antreprenoriala, suplinitor calificat
VASILE DANIEL – prof. Ed.fizica – Titular – Detasat, norma la DJTS (4ore)
OLTEANU MARIUS –prof. Ed.fizica – suplinitor calificat

IV.ARIA CURRICULARA TEHNOLOGII






POPA MARILENA – ing. – Titular –Director adjunct
MANTA SIMONA– ing. - Titular- sef catedra
POAMA ANTONINA – ing. – Titular
RADULESCU LOUIS-ing- maistru instructor– Titular
NEAGU JIANU - maistru instructor – Titular
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COSTACHE RALUCA – comert -Titular – sef catedra
ENACHIOIU MARIANA – economic – Titular detasat la cerere
GEORGESCU OLIVIA – economic – Titular
SERCAIANU RALUCA– comert – Titular
DOBRE LIVIA – alim.publica – Titular
TEODORESCU IOANA - maistru instructor – Titular
MOISE IONELIA - maistru instructor - suplinitor calificat
VLAICU SIMINA- maistru instructor - suplinitor necalificat
DOBRE ILEANA ROXANA- maistru instructor - suplinitor necalificat
PATRAN CLARA- maistru instructor - suplinitor calificat
DIMANCEA MONICA ELENA- maistru instructor - suplinitor calificat
MILEA ANA MARIA- maistru instructor - suplinitor calificat

ANEXA NR.10
Nr.crt.

Clasa

1
2
3
4
5

IX A

Tehnician in ind. alimentara

GEANTA NICOLAE

IX B

Tehnician in gastronomie

DOBRE LIVIA

IX C

Tehnician in activit.de comert

GEORGESCU OLIVIA

IX P1

DOBRA VICTORIA

XA

Cofetar patiser
Mecanic utilaje si instalatii in
industrie/ Tehnician in activitati.de
comert
Tehnician in ind. alimentara

NEGOITA OFELIA

31

XB

Tehnician in gastronomie

STANESCU MARIA

20

XC

COSTACHE RALUCA

19

X P2

Tehnician.in activ.economice
Mecanic utilaje si instalatii in
industrie
Cofetar-patiser

TUDOR IRINA

33

XI A

Tehnician in ind. alimentara

CIRJAN ADRIANA

11

XI B

Tehnician in gastronomie

CERNICA CORINA

16

XI C

ENACHIOIU MARIANA

30

6
7
8
9

IX P2

X P1

Specializare

Diriginte

SPATARU ANCUTA

RADULESCU LOUIS

10
11
12
13
14

XI P1

15

XI P2

16
17
18
19
20
21

XII A

Tehnician in activitati.de comert
Electrician echipamente de joasa
tensione
Brutar patiser preparator produse
fainoase
Tehnician in gastronomie

XII B

Tehnician.in activ.economice

DRAGOMIR CRISTINA

XII C

Tehnician in activit.de comert

TOADER MARIANA

XII D

Tehnician in instalatii electrice

PESCARU LIDIA

Tehnician in activitati de comert
Tehnician mechanic pentru
intretinere si reparatii
Tehnician in activitati de comert

PESCARU LIDIA
APOSTOLESCU
CAMELIA
SERBAN LAURA

22

XI S
XII S
XIII S

Sala
17
29
25
32
2

MUSAT GEORGE
MOISE IONELIA
JUGANARU LUMINITA

1

9
8

23
15
18
27
11
15
12
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Responsabilităţile dirigintelui
A.Proiectarea activităţii de suport educaţional şi consiliere pentru elevi şi părinţi
1. Elaborarea tematicii pentru orele de consiliere şi orientare cu elevii;
2. Întocmirea planificărilor calendaristice şi proiectarea didactică a orelor de dirigenţie;
3. Elaborarea tematicii lectoratelor cu părinţii;
4. Planificarea activităţilor extraşcolare cu elevii;
5. Aplicarea de chestionare cu privire la nivelul de satisfacţie al părinţilor faţă de calitatea actului
instructiv- educativ; interpretarea acestora şi propunerea de măsuri corective.
B. Activitate de suport educativ, consiliere şi orientare profesională a elevilor
1. Organizarea de activităţi diversificate;
2. Prelucrarea regulamentului de ordine interioară şi a metodologiilor de examen ;
3.Organizarea activităţilor extraşcolare (vizite de lucru, excursii tematice etc.);
4. Organizarea cu psihologul şcolii a acţiunilor de orientare şcolară şi profesională.
C. Activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi
1. Organizarea şedinţelor cu părinţii;
2. Alegerea şi organizarea comitetului de părinţi ai clasei;
3. Prelucrarea cu părinţii a regulamentului de ordine interioară şi a metodologiilor de examen, precum şi
a legislaţiei generale pentru învăţământ;
4. Informarea părinţilor despre situaţia şcolară, comportamentul elevilor şi frecvenţa la ore, direct sau
prin alte mijloace (scrisoare, e-mail, telefon);
5. Informarea în scris, prin adresă oficială a părinţilor în legătură cu situaţiile de corigenţă, amânare,
sancţiuni disciplinare sau repetenţie.
6. Prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată în caietul
educatorului/puericultor/educatoarei/învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământ
preșcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură
D. Organizarea colectivului de elevi
1. Stabilirea responsabilităţilor în cadrul clasei de elevi şi alegerea consiliului de conducere a clasei;
2. Întocmirea fişelor psihopedagogice ale elevilor;
3. Antrenarea elevilor în activităţi extraşcolare;
4. Organizarea şi monitorizarea serviciului pe clasă/ şcoală al elevilor;
5. Monitorizarea situaţiei la învăţătură şi a frecvenţei elevilor şi aplicarea de măsuri ameliorative;
6. Monitorizarea comportamentului elevilor şi aplicarea măsurilor de remediere;
7. Monitorizarea şi actualizarea datelor cu privire la participarea elevilor la concursuri, competiţii
şcolare, activităţi extraşcolare, programe şi proiecte, activităţi de voluntariat;
8. Aplicarea de chestionare cu privire la nivelul de satisfacţie al elevilor faţă de calitatea actului
educativ, interpretarea acestora şi propunerea de măsuri corective;
9. Monitorizarea decenţei şi ţinutei, a purtării de către elevi a însemnelor şcolii ( uniformă ).
E. Organizarea activităţilor specifice Consiliului clasei
1. Coordonarea activităţii consiliului clasei;
2. Analizarea semestrială cu consiliul clasei a progresului şcolar şi a comportamentului elevilor;
3. Stabilirea măsurilor de asistenţă educaţională pentru elevii cu probleme de învăţare;
4. Stabilirea cu consiliul clasei a măsurilor de susţinere a elevilor capabili de performanţe;
5. Propunerea, împreună cu consiliul clasei, a notelor la purtare;
6. Propunerea ,împreună cu consiliul clasei,a sancţiunilor pentru elevi.
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F. Completarea documentelor şcolare şi a situaţiilor solicitate de direcţiunea şcolii, serviciul
secretariat, ISJ, MEN
1. Completarea portofoliului dirigintelui;
2. Completarea catalogului clasei cu datele personale ale elevilor la început de an şcolar;
3. Motivarea absenţelor în conformitate cu ROI;
4. Calculul mediilor semestriale, anuale şi încheierea situaţiilor şcolare;
5. Întocmirea ierarhizării elevilor în funcţie de media la învăţătură şi purtare;
6. Întocmirea referatelor privind abaterile disciplinare ale elevilor, propunerea sancţiunilor şi a deciziilor
de sancţionare a elevilor
7. Întocmirea raportului privind situaţia şcolară a elevilor la sfârşitul semestrului/ anului;
8. Completarea situaţiilor statistice solicitate de serviciul secretariat şi colaborarea cu acest serviciu
pentru întocmirea documentelor şcolare şi actele de studii precum şi a dosarelor pentru programele de
protecţie socială;
9. Consemnarea absenţelor lunar până la data de 5 a fiecărei luni pe fişele date de secretariat astfel încât
numărul de absenţe cumulat pe fiecare lună să corespundă cu totalul anunţat la final de semestru
(incepând cu anul şcolar 2012-2013, absenţele se raportează direct în BNDE).
G. Activitatea de dezvoltare personală şi perfecţionare
1. Participarea la şedinţele comisiei metodice a diriginţilor;
2. Efectuarea de ore demonstrative, asistenţe şi interasistenţe;
3. Susţinerea unor referate şi comunicări pe teme de dirigenţie;
4. Participarea la cursuri, seminarii legate de activitatea de consiliere şi orientare a elevilor şi părinţilor.
H. Administrarea sălii de clasă
1. Preluarea inventarului clasei;
2.Monitorizarea păstrării în bună stare a mobilierului;
3. Remedierea distrugerilor şi recuperarea pagubelor;
4. Amenajarea interioară a sălii de clasă şi modernizarea ei.
Nerespectarea acestor responsabilităţi pe parcursul unui an şcolar poate duce la pierderea calităţii de
diriginte pe următtorul an şcolar.

Director,
Prof.
GHEORGHE CORINA ILEANA

Am luat la cunoştinţă
Diriginte…………………….
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ANEXA NR. 11
COMISII DE LUCRU
A.COMISII PERMANENTE
1. COMISIA PENTRU CURRICULUM






POPA CLAUDIA –dir. Adj. Reponsabil comisie
CERNICA CORINA – sef catedra Limba si comunicare
DRAGOMIR CRISTINA – sef catedra Matematica si stiinte
NEGOITA OFELIA– prof. Sef catedra Om si societate
COSTACHE RALUCA – sef catedra Tehnica
2. COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII










SERCAIANU RALUCA - prof. Discipline economice - Responsabil comisie
COSTACHE RALUCA–– prof. Discipline economice- membru
GEORGESCU OLIVIA - prof. Discipline economice –membru
PESCARU LIDIA-prof lb. romana-secretar
GEANTA NICOLAE– prof.geografie– Titular – reprezentant sindicat
CIOBANU MIHAELA- reprezentant parinti, membru(X C)
JULA DENISA – Elev clasa a XII-a A
CERCEL LUCIAN-ADRIAN – Reprezentant Consiliul Local
3. COMISIA PENTRU PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA





 Prof. CARJAN ADRIANA
Prof. SPATARU ANCUTA
Prof. STANESCU MARIA
Prof. NEGOITA OFELIA

– responsabil

4. COMISIA PENTRU SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII SI SITUATII DE
URGENTA –COORDONATOR GHEORGHE CORINA ILEANA, cu urmatoarele subcomisii:
a). COMISIA PENTRU SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
o prof.POPA MARILENA CLAUDIA – Director adjunct – responsabil comisie
 Prof. CIUCA CRISTIAN – secretar comisie
 Prof.NEGOIŢĂ OFELIA – sef catedra Om si societate-responsabil
 Prof.CERNICA CORINA – sef catedra Limba si comunicare
 Prof.DRAGOMIR CRISTINA – sef catedra Matematica si stiinte
 Prof.COSTACHE RALUCA– sef catedra Obiecte tehnice – servicii
 Ms. NEAGU JIANU
 Ms. RADULESCU LOUIS
 Ms. MOISE IONELIA
 Ec. BREAZU DANIELA – contabil sef
 IOANA FLORENTINA – administrator de patrimoniu
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b). COMISIA PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ


prof.POPA MARILENA CLAUDIA – Director adjunct – responsabil comisie
o Prof. MUSAT GEORGE
o Prof. OLTEANU MARIUS – secretar comisie
o IOANA FLORENTINA – administrator scoala
o Ec. BREAZU DANIELA – contabil sef
o Ms. NEAGU JIANU
 Ms. MOISE IONELIA
 Ms. RADULESCU LOUIS

5.COMISIA DE MONITORIZARE A SCIM


POPA CLAUDIA, director adjunct - presedinte ;



APOSTOL SIMONA, secretar - membru ;



BREAZU DANIELA, contabil sef- membru ;



IOANA FLORICA, administrator – membru ;





JUGANARU LUMINITA, profesor , membru
MARIN MIHAELA, profesor coordonator CSS-membru
BIOLANESCU ROXANA, bibliotecar-membru

1. COMISIA PENTRU PREVENIREA SI ELIMINAREA VIOLENTEI, A FAPTELOR
DE CORUPTIE SI DISCRIMINARII IN MEDIUL SCOLAR SI PROMOVAREA
INTERCULTURALITATII
 GEORGESCU OLIVIA – coordonator si responsabil c)
 Tutica Constantin -Consiliul reprezentativ al parintilor
 Stingu Elena -Asociatia de parinti
 Teodorescu Georgiana (XI A) - Consiliul scolar al elevilor
Cu urmatoarele subcomisii:
a). COMISIA PENTRU PREVENIREA SI REDUCEREA VIOLENTEI IN MEDIUL SCOLAR






b). .







 Prof. DOBRA VICTORIA – responsabil
Prof.APOSTOLESCU CAMELIA
Prof.MOISE IONELIA
Prof. PESCARU LIDIA
Prof. SPATARU ANCUTA
Prof. TEODORESCU IOANA
Bercaru Gabriel – asp. Politia de Proximitate
COMISIA DE PREVENIRE A ACTELOR DE CORUPTIE
Prof. SERBAN LAURA– responsabil
Prof. PESCARU LIDIA
Prof. GEORGESCU OLIVIA
Prof. SERCAIANU RALUCA
Prof. APOSTOLESCU CAMELIA
Prof. TOADER MARIANA
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c).
COMISIA PENTRU FRECVENŢĂ, COMBATEREA ABSENTEISMULUI ŞI A
ABANDONULUI ŞCOALAR







Prof. GEORGESCU OLIVIA - responsabil
prof. CERNICA CORINA
prof. TOADER MARIANA
prof. CIUCA CRISTIAN
prof. ENACHIOIU MARIANA
analist programator BALEA DANA

d). COMISIA PENTRU PREVENIREA
PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII






ŞI

COMBATEREA

DISCRIMINĂRII

ŞI

prof. DOBRE LIVIA- responsabil
prof.GEANTA NICOLAE
prof. BODEA-DUMITRU MADALINA
prof. CIUCA CRISTIAN
prof. JUGANARU LUMINITA
.

B.COMISII DE LUCRU CU CARACTER OCAZIONAL
1. COMISIA PENTRU ARHIVARE
 Secretar APOSTOL SIMONA– Responsabil
 Prof.BIOLANESCU ROXANA
 Prof. PESCARU LIDIA
 Prof. NEGOITA OFELIA
 Prof.CIUCA CRISTIAN
2. COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII SCOLII



Prof. JUGANARU LUMINITA – responsabil
Personalul didactic angajat la LT Constantin Istrati

3. COMISIA SANITARA
 Prof. CERNICA CORINA – responsabil comisie
 Prof. TOADER MARIANA
 Prof. NEAGU JIANU
 Prof. MUSAT GEORGE
 Prof. MOISE IONELIA
4. COMISIA DE INVENTARIERE –coordonator ,IOANA FLORICA ,cu urmatoarele subcomisii:
a) COMISIA DE INVENTARIERE pentru sediul din Str. N.Balcescu, 45:
 Prof Radulescu Louis-responsabil
 Ioana Florentina – administratorui
 Musat Cosmin
 Moise Ioana
 Neagu Jianu
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b)COMISIA DE INVENTARIERE pentru sediul din Str Grivitei, 91:
 Prof. Toader Mariana-responsabil
 Prof .Ciuca Cristian
 Prof. Dobra Victoria
 Ioana Florentina – administrator
 Balea Dana-analist programator
 Musat Irina-laborant
c).COMISIA DE INVENTARIERE pentru sediul din Str. N.Balcescu, 45, sediul bibliotecii
colegiului:
 Biolanescu Roxana-bibliotecar, responsabil comisie
 Pescaru Lidia-prof. Limba si literatura romana
 Teodorescu Ioana-maistru instructor
5.COMISIA DE CASARE, CLASARE SI VALORIFICARE A MATERIALELOR
REZULTATE
 Prof. Toader Mariana-responsabil
 Prof. Ciuca Cristian
 Prof. Dobra Victoria
 Ioana Florentina – administrator
 Balea Dana-analist programator
 Musat Irina-laborant
6.COMISIA DE VERIFICARE A ACTELOR DE STUDII SI A DOCUMENTELOR SCOLARE
o prof.GHEORGHE CORINA – Director– responsabil comisie
 POPA CLAUDIA -director adjunct
 MUSAT IRINA-laborant
 APOSTOL SIMONA –secretar
 BIOLANESCU ROXANA-bibliotecar
 CIUCA CRISTIAN –profesor documentarist
C.COMISII DE LUCRU CU CARACTER TEMPORAR
1. COMISIA DE GESTIONARE A SIIR
 GHEORGHE CORINA, presedinte(director) ;


BALEA DANA, administrator SIIR (analist programator )



POPA MARILENA CLAUDIA, membru (director adjunct)



APOSTOL SIMONA MIHAELA, membru (secretar sef);



BREAZU DANIELA , membru (contabil sef) ;



JUGANARU LUMINITA ELENA, membru



CERNICA ELENA CORINA, - membru

2. COMISIA PENTRU ALOCAREA BURSELOR SI AJUTOARELOR SOCIALE
 Ec. COSTACHE RALUCA – responsabil comisie
o Prof. DRAGOMIR CRISTINA
o Prof. OITA MARIA
o Prof. SERCAIANU RALUCA
o Prof. ENACHIOIU MARIANA
o Secretar APOSTOL SIMONA
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3. COMISIA DE ACORDARE A SPRIJINULUI FINANCIAR « BANI PENTRU LICEU »







o Prof.POPA CLAUDIA – Director adjunct – responsabil comisie
BALEA DANIELA – ajutor analist programator – secretar comisie
Prof. APOSTOLESCU CAMELIA
Prof. ENACHIOIU MARIANA
Prof. CERNICA CORINA
Prof. CARJAN ADRIANA
Prof. CIUCA CRISTIAN

4. . COMISIA DE MONITORIZARE A ACORDARII BURSELOR PROFESIONALE
o Presedinte : prof POPA CLAUDIA - director adjunct
o Prof. COSTACHE RALUCA – responsabil comisie si incarcare platforma
o Prof. dir. MUSAT GEORGE
o Prof dir. MOISE IONELIA
o Prof. dir. DOBRA VICTORIA
o Prof. dir. TUDOR IRINA
o Prof.dir. SPATARU ANCUTA
o Prof. dir. RADULESCU LOUIS
o APOSTOL SIMONA – SECRETAR
5. COMISIA PENTRU INTOCMIREA ORARULUI



Prof. DRAGOMIR CRISTINA – responsabil orar
Prof. DOBRA VICTORIA

6. COMISIA DE INTOCMIRE A GRAFICULUI PROFESORILOR DE SERVICIU
Prof. DRAGOMIR CRISTINA– responsabil comisie
 Prof DOBRA VICTORIA
 Prof. STEFAN CORINA
 Prof. STANESCU MARIA MAGDALENA
7. COMISIA DE ORGANIZARE A EXAMENELOR DE ABSOLVIRE








Prof.POPA CLAUDIA – Director adjunct – responsabil comisie
JUGANARU LUMINITA
CERNICA CORINA
DRAGOMIR CRISTINA
GHEORGHE CORINA
GEORGESCU OLIVIA
COSTACHE RALUCA

8.COMISIA DE CERCETARE DISCIPLINARA
 IOANA FLORENTINA –Administrator
 TOADER MARIANA-responsabil comisie
 DRAGOMIR CRISTINA
 MARIN MIHAELA
 GEANTA NICOLAE-reprezentant sindicat
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9. COMISIA DE SALARIZARE






Prof. GHEORGHE CORINA– Director - Responsabil comisie
APOSTOL SIMONA – Secretar sef
Prof. SERCAIANU RALUCA
Prof.TOADER MARIANA
Prof. GEANTA NICOLAE- lider de sindicat

10. COMISIA PENTRU OLIMPIADE SI CONCURSURI
 DRAGOMIR CRISTINA- responsabil
 DOBRE LIVIA
 DOBRA VICTORIA
 GEANTA NICOLAE
11. COMISIA DIRIGINTILOR
 STANESCU MARIA MAGDALENA-responsabil
 MEMBRII COMISIEI –Toate cadrele didactice care detin functie de diriginte in cadrul unitatii
de invatamant
12. COMISIA PENTRU REVIZUIRE ROF SI RI
 JUGANARU LUMINITA-coordonator
 GHEORGHE CORINA-dir ui
 GEANTA NICOLAE-reprezentant sindicat
 JULA DENISA-XII A-reprezentant elevi
 CIOBANU MIHAELA -reprezentant parinti
13.COMISIA PENTRU REVIZUIRE PAS AN SCOLAR 2018-2019
 GHEORGHE CORINA –dir ui
 POPA CLAUDIA-dir adj ui
 JUGANARU LUMINITA
 SERCAIANU RALUCA

ANEXA NR.12
ATRIBUTIILE SECRETARIATULUI
Compartimentul secretariat are următoarele atributii:
a) asigurarea transmiterii informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;
b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date de la nivelul unităţii de învăţământ;
c) întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte
categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente, de către consiliul de
administraţie ori de către directorul unităţii de învăţământ;
d) înscrierea elevilor pe baza dosarelor personale, ţinerea, organizarea şi actualizarea permanentă a
evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor
consiliului de administraţie;
e) înregistrarea şi verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi care se acordă
elevilor, potrivit legii;
f) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor naţionale, ale
examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor specificate în fişa
postului;
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g) completarea, verificarea şi păstrarea în condiţii de securitate a documentelor, arhivarea
documentelor create şi intrate în unitatea de învăţământ, referitoare la situaţia şcolară a elevilor şi a
statelor de funcţii pentru personalul unităţii;
h) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare, în
conformitate cu prevederile "Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al
documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar", aprobat prin ordin al ministrului
educaţiei naţionale;
i) selecţionarea, evidenţa şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, după expirarea
termenelor de păstrare, stabilite prin "Indicatorul termenelor de păstrare", aprobat prin ordin al
ministrului educaţiei naţionale;
j) păstrarea şi aplicarea sigiliului unităţii şcolare, în urma împuternicirii, în acest sens, prin decizie
emisă de director, pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente; procurarea, deţinerea şi
folosirea sigiliilor se realizează în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul ministrului
educaţiei naţionale;
k) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor;
l) asigurarea asistenţei tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru încheierea
contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting raporturile juridice dintre şcoală
şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice;
m) întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toţi angajaţii unităţii de
învăţământ;
n) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de învăţământ;
o) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură;
p) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ;
q) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în
conformitate cu prevederile legale;
r) păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului şcolar, din
cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sau din cadrul altor instituţii şi autorităţi competente în
soluţionarea problemelor specifice;
s) rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, contractelor colective
de muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de administraţie sau deciziilor directorului, sunt stabilite în
sarcina sa.
ANEXA NR.13
ATRIBUTIILE CONTABILITATII
Compartimentul financiar are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:
a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii şcolare, în conformitate cu dispoziţiile legale
în vigoare;
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 şi a consiliului profesoral cu privire la execuţia
bugetară;
e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor;
f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţii care afectează patrimoniul unităţii de
învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor justificative, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
g) efectuarea inventarierii generale a patrimoniului, în situaţiile prevăzute de lege şi ori de câte ori
consiliul de administraţie consideră necesar;
h) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar-contabil;

47

LICEUL TEHNOLOGIC “CONSTANTIN ISTRATI” – Regulament de Organizare și
Funcționare
i) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat, bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi;
j) implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informatic;
k) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de
administraţie, respectiv de decizii ale directorului, prin care se angajează fondurile sau patrimoniul
unităţii;
l) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special;
m) 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;
n) exercitarea oricăror atribuţii şi responsabilităţi, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele
colective de muncă aplicabile sau stabilite de către director sau de către consiliul de administraţie.
ANEXA REGULAMENT PRIVIND
PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În conformitate cu cerinţele :
 Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
 Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date;
 Legii Educaţiei Naţionale nr.1 / 2011;
 Legii nr.272 / 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, modificată şi completată 2016;
 Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin
OMENCS, nr. 5079/2016;
Liceul Tehnologic ,,Constantin Istrati”,Municipiul Câmpina face următoarele precizări :

I. Informații generale despre datele cu caracter personal
Sunt considerate date cu caracter personal:
 Numele şi prenumele
 adresa de domiciliu / reședință
 codul numeric personal
 data nașterii
 seria și nr actului de identitate
 fotografia persoanei
 adresa de e-mail
 profilul on-line
 I.P.ul
II. Categorii de persoane
Liceul Tehnologic ,,Constantin Istrati”,Municipiul Câmpina prelucrează datele cu caracter personal
următoarelor categorii de persoane fizice, în funcţie de scopul prevazut la secţiunea a III-a:
a) Elevi, părinţi ai acestora, reprezentanţi legali ai acestora, alţi membri ai familiei, candidaţi la concursuri,
atestate sau examenele naţionale, viitori elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare şi personal nedidactic în
relaţii contractuale cu Liceul Tehnologic,,Constantin Istrati”,Municipiul Câmpina .
b) Elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic sau alţi membri ai familiei acestor
categorii enumerate posibili beneficiari ai programelor de protecţie socială derulate de MEN (asigurarea
manualelor şcolare, Programul "Euro200",Bani de liceu, burse, precum şi a altor programe similare);
c) Elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic, vizitatori, orice persoană care intră în
sediul
unităţii
şcolare,
care
este
dotat
cu
sistem
de
supraveghere
audio-video;
d) Orice persoană fizică sau juridică ce are raporturi de natură comercială sau contractuală cu Liceul
Tehnologic,,Constantin Istrati”,Municipiul Câmpina.
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III. Scopul colectarii şi prelucrării
Conform cerinţelor Regulamentului U.E. nr. 679 / 2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Colegiul Tehnic,,Constantin Istrati”,Municipiul
Câmpina are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele
personale care îi sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevazute la secţiunea I.
Scopul colectării datelor este:
1. Pentru persoanele prevazute la secţiunea I. litera a: Prestari de servicii ale Liceul
Tehnologic,,Constantin Istrati”,Municipiul Câmpina pentru realizarea obiectului de activitate principal,
respectiv: educaţie şi cultură. De asemenea informaţiile colectate de către Liceul Tehnologic,,Constantin
Istrati”,Municipiul Câmpina prin intermediul unităţilor subordonate sunt folosite pentru analize şi prelucrări
statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor în managementul sistemului educaţional.
2.Pentru persoanele fizice prevăzute la secţiunea I litera b: protecţia socială.
3.Pentru persoanele fizice prevazute la secţiunea I, litera c: monitorizarea accesului/persoanelor în
spaţii publice/private; securitatea persoanelor şi a spaţiilor publice/private; monitorizare video şi securitate.
4. Pentru persoanele fizice prevazute la secţiunea I, litera d: evidenţa financiar contabilă a Liceul
Tehnologic,,Constantin Istrati”,Municipiul Câmpina
IV. Motivaţia colectării şi prelucrării
1. Scopul major pentru care Liceul Tehnologic,,Constantin Istrati”,Municipiul Câmpina colectează date cu
caracter personal ţine de prelucrări ale informaţiilor pe baza cărora să se poată lua decizii coerente şi corecte în
managementul sistemului educaţional. Deşi actul educaţional pentru învăţământul obligatoriu este gratuit,
persoanele fizice sunt obligate să furnizeze o serie de date obligatorii (informaţii despre identitatea persoanei
precum şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali, acceptul monitorizării video pentru sporirea securităţii în
sistemul educaţional), în cazul prevăzut la secţiunea II, litera a) şi c), acestea fiind necesare în vederea
derulării/iniţierii de raporturi juridice cu Liceul Tehnologic,,Constantin Istrati”,Municipiul Câmpina , cu
respectarea prevederilor legale (de exemplu: cele privind relaţia cu angajaţii sau cele privind înscrierea în
învăţământul liceal, profesional sau seral sau cele privind evidenţa rezultatelor şcolare sau a actelor de studii). În
cazul refuzului de a furniza aceste date, Liceul Tehnologic,,Constantin Istrati”,Municipiul Câmpina poate să
refuze iniţierea de raporturi juridice, întrucât poate fi pus în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor
speciale in domeniul educaţional, iar în cazul angajaţilor, a prevederilor dreptului muncii şi dreptului fiscal.
De asemenea Liceul Tehnologic,,Constantin Istrati”,Municipiul Câmpina colectează şi o serie de informaţii
care nu au caracter obligatoriu (de exemplu: adresa de email, telefon) în vederea îmbunătăţirii modului de
comunicare cu elevii, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora precum şi pentru realizarea ulterioară de
sondaje statistice (selectarea aleatoare a unui eşantionşi administrarea unui chestionar relativ la aspectele
educaţionale) utilizând comunicarea prin sistemul poştei electronice. Refuzul furnizării şi/ sau prelucrării datelor
informaţiilor opţionale poate duce la imposibilitatea ca Liceul Tehnologic,,Constantin Istrati”,Municipiul
Câmpina să transmită informaţii despre serviciile sale.
2. În situaţiile prevăzute la secţiunea II, litera b) furnizarea datelor este necesară pentru ca persoanele în cauză
să poată beneficia de acces la respectivele categorii de programe de protecţie socială. Refuzul de a furniza
informaţii personale în acest scop poate duce la pierderea calităţii de beneficiar a programelor de protecţie socială.
3. În situaţiile prevăzute la secţiunea II, litera d) informaţiile cu caracter personal se colectează şi prelucrează
pentru a respecta prevederile legale relativ la înregistrarea operaţiunilor financiar contabile. Furnizarea
informaţiilor din această categorie este obligatorie, refuzul de a le furniza duce la imposibilitatea de a demara
relaţii juridice între Liceul Tehnologic,,Constantin Istrati”,Municipiul Câmpina şi respectivele persoane.
V. Părţile care au acces la informaţiile cu caracter personal
Informatiile înregistrate sunt destinate utilizării de catre operator şi sunt comunicate numai următorilor
destinatari:
a) In cazul prevazut la secţiunea II, literele a), b), c) şi d): Persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei
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vizate, angajaţi ai operatorului cu drept de acces, împuternicitul operatorului, alte persoane fizice/juridice care
prelucreaza datele personale în numele operatorului, autoritatea judecătorească, poliţia, organe de urmarire
penală şi alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.
VI. Drepturile persoanelor a căror date personale sunt colectate şi/ sau prelucrate
La cererea persoanelor fizice, Liceul Tehnologic,,Constantin Istrati”,Municipiul Câmpina, confirmă dacă prelucrează sau
nu date personale, în mod gratuit. Liceul Tehnologic,,Constantin Istrati”,Municipiul Câmpina se obligă să rectifice, să
actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este
conformă cu prevederile Regulamentului U.E. nr. 679 / 2016.
Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul
8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) și articolul 16 alineatul (1) din Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal care
o privesc.
Conform Regulamentului, persoana vizată dispune de următoarele drepturi:


dreptul la informare și acces;



dreptul de intervenție asupra datelor;



dreptul la rectificare;



dreptul la ștergerea datelor;



dreptul la restricționarea prelucrării;



dreptul la portabilitatea datelor;



dreptul de opoziție ;



dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere (www.dataprotection.ro).

VII. Prelucrarea datelor speciale
Liceul Tehnologic,,Constantin Istrati”,Municipiul Câmpina va prelucra următoarele date speciale, în
următoarele condiții:
a. Date privind confesiunea unei persoane, în scopul prelucrării documentelor candidaților la un post de
profesor de religie /elevilor în scop educaţional:
1. Accesul la acest tip de date personale este permis persoanelor din cadrul departamentului de secretariat,
diriginţi, profesor de religie în scopul participarii elevilor la orele de religie ale unui anumit cult pentru
disciplina Religie, responsabilului cu protectia datelor personale.
2. Transferul acestor date personale privind confesiunea religioasă se face, în concordanță cu prevederile
legale, către Ministerul Educației Naționale.
b. Date privind sănătatea angajaților Liceul Tehnologic,,Constantin Istrati”,Municipiul Câmpina
1. În relația cu cabinetul medical, informațiile furnizate sunt confidențiale și privesc doar capacitatea de
muncă a angajatului, fișa de medicina muncii fiind păstrată de secretariat.
2. Informațiile aferente certificatelor de concediu medical sunt confidențiale și sunt gestionate, în condițiile
legii, de secretariat/ contabilitate.
3. Angajații Liceul Tehnologic,,Constantin Istrati”,Municipiul Câmpina nu au obligația dezvăluirii
secretului diagnosticului medical către angajator.
4. Elevii Liceul Tehnologic,,Constantin Istrati”,Municipiul Câmpina nu au obligația dezvăluirii secretului
diagnosticului medical cu exceptia celor care solicita bursă de boală şi a celor care au certificate CES. În
acest caz, persoanele care intră în contact cu elevii respectivi, din cadrul departamentului de secretariat,
diriginţi,asistent medical, comisia de burse, nu vor divulga sub nicio formă altor persoane diagnosticul.
c Date personale care nu se solicită
Nu se vor solicita date personale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea
religioasă - cu excepțiile prevăzute mai sus -, convingerile filosofice, prelucrarea de date biometrice și genetice,
date privind sănătatea –cu excepțiile prevăzute mai sus -, viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane
fizice.
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VIII. Utilizarea mijloacelor de comunicare electronică în cadrul sarcinilor de serviciu
Angajații Liceul Tehnologic,,Constantin Istrati”,Municipiul Câmpina vor utiliza în cadrul sarcinilor
de serviciu adrese de e-mail de serviciu, sau personale, conform propriei vointe, iar la încheierea contractului de
muncă au obligația de a se asigura că toate datele personale (altele decât cele ale propriei persoane) sunt
transferate către noul titular al postului.
IX. Utilizarea imaginilor
Pe site-ul şcolii sau pe pagina de facebooka şcolii nu vor fi postate imagini ale elevilor, profesorilor,
personalului, fără acordul scris al persoanelor respective sau al aparţinătorilor legali.Expunerea în public a
fotografiilor, albumelor , panourilor cu fotografii , se va face doar cu acordul titularilor.
X. Încălcarea securității datelor cu caracter personal
Angajații Liceul Tehnologic,,Constantin Istrati”,Municipiul Câmpina care observă o încălcare a
securității datelor cu caracter personal sau situații de vulnerabilitate vor notifica de urgență responsabilul
prelucrării datelor cu caracter personal, în mod direct sau în scris, pe adresa de e-mail dedicată.
Responsabilul prelucrării datelor cu caracter personal va comunica situația la ISJPH și va notifica
Autoritatea de supraveghere, în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul U.E. nr. 679 / 2016. De
asemenea, va lua toate măsurile necesare diminuării consecințelor.
XI. Contact

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: Jugănaru Luminiţa


Adresă de e-mail: luminitajuganaru@gmail.com



Nr. de telefon: 0244/337681, luni-vineri intre orele 8,00-14,00.

INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Liceul Tehnologic,,Constantin Istrati”,Municipiul Câmpina, cu sediul în strada Griviţei, nr.91, în calitate de operator în
înțelesul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, colectează și prelucrează date cu caracter
personal de la mai multe categorii de persoane vizate.
În virtutea respectării principiului informării prevăzut în Regulamentul (UE) 2016/679, în calitatea dumneavoastră de
persoana vizată, vă informăm cu privire la următoarele aspecte:
A) Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal:
1. în scopul prestării serviciilor de educație și cultură, pentru analize şi prelucrări statistice necesare fundamentării deciziilor
în managementul sistemului educaţional, pentru protecţia socială;
2. în scopul luării deciziilor automate privind evaluarea deciziilor manageriale în ceea ce privește procesul de învățământ;

3. în scopul monitorizării accesului/persoanelor în spaţii publice/private; securitatea persoanelor şi a spaţiilor
publice/private; monitorizare video şi securitate;
4. în scopuri respectării obligațiilor legale;
5. în scopuri de gestiune economico-financiară și administrativă.
B) Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor cu caracter personal furnizate de persoana vizată:
1. consimțământul persoanei vizate;
2. în vederea contractului/contractelor încheiat/încheiate între Liceul Tehnologic,,Constantin Istrati”,Municipiul Câmpina și
elevi, personal didactic, personal didactic auxiliar, personal tehnic-administrativ sau cererea acestor persoane înainte de
încheierea unui/unor contract/contracte;
3. în vederea executării unei obligații legale;
4. interesul legitim al Liceului Tehnologic,,Constantin Istrati”,Municipiul Câmpina.
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C) Păstrarea datelor cu caracter personal:
Datele personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus ori pe perioada de timp
prevăzută în cadrul legislației care guvernează arhivarea.
D) Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale:
1. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea
datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, perioada pentru care vor fi stocate datele sau criteriile utilizate
pentru a stabili această perioadă.
2. Dreptul de acces la date: dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter
personal care o privesc .
3. Dreptul de rectificare a datelor: dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu
caracter personal inexacte care o privesc.
4. Dreptul la ștergere a datelor: dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o
privesc, fără întârzieri nejustificate în condițiile anume prevăzute de lege.
5. Dreptul la restricționare a prelucrării, respectiv dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în
cazurile anume prevăzute de lege.
6. Dreptul la portabilitate a datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a
furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite
aceste date altui operator.
7. Dreptul de opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, că
datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări sau al creării de profiluri, cu excepția cazurilor în care operatorul
demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor
și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
8. Dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza
consimțământului înainte de retragerea acestuia.
9. Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pentru apărarea
oricăror drepturi garantate de Regulamentul UE 2016/679 pe care le apreciați ca fiind încălcate. (www.dataprotection.ro).
10. Dreptul de a fi notificat de către operator în caz de încălcări privind securitatea datelor dumneavoastră.
E) Categorii de destinatari către care se pot divulga datele personale:
a) autoritățile și instituțiile publice față de care Liceul Tehnologic,,Constantin Istrati”,Municipiul Câmpina face raportări și
situații, inclusiv autoritățile fiscale;
b) prestatori implicați în mod direct/indirect în procesul de învățământ (ex. contracte de voluntariat; contracte de parteneriat)
și/sau în procesul de gestionare a monitorizării și securizării persoanelor și a bunurilor publice ori private aflate în
patrimoniul ori în administrarea Liceul Tehnologic,,Constantin Istrati”,Municipiul Câmpina (ex: contractele de servicii de
pază).
Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, precum și pentru întrebări suplimentare legate de protecția datelor
dumneavoastră cu caracter personal, vă adresăm rugămintea de a ne contacta prin oricare din modalitățile menționate mai jos
precizând totodată numele dumneavoastră, adresa poștală ori de e-mail (în funcție de modalitatea de comunicare aleasă de
dumneavoastră), numărul dumneavoastră de telefon și scopul cererii dumneavoastră
Date de contact:
• Prin e-mail: la adresa colegiul_tehnic_istrati_campina@yahoo.com
• Personal: …………………………….
• Printr-o cerere trimisă prin poștă la adresa situată cu sediul în strada Grivitei, nr.91;
•Telefonic la nr. 0244/337681.
Am luat la cunostinta, azi ......................................
Unitatea scolara,
L.T.C.Istrati
.....................

Beneficiar direct,
(elev)
...........................

Beneficiar indirect,
( parinte/tutore)
....................................
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