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Capitolul 1. Dispoziţii generale 

Art.1 Prezentul regulament a fost întocmit de o comisie desemnată de către conducerea şcolii şi a fost 
discutat în Consiliul profesoral, Consiliul reprezentativ al părinţilor şi în Consiliul şcolar al elevilor. 
Regulamentul a fost aprobat de Consiliul de administraţie în data de                          şi intră în vigoare 
începând cu data de                         . Eventualele completări şi actualizări survenite pe parcursul anului şcolar 
vor fi discutate în Consiliul profesoral şi aprobate în Consiliul de administraţie, cu consultarea 
reprezentanţilor părinţilor şi elevilor. 

Art.2 Documentul conţine reglementările suplimentare care nu sunt cuprinse în „Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“, ROFUÎP, aprobat prin O.M. nr. 
5079/31.08.2016, Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, Statutul 
Elevului aprobat prin OMENCS nr. 4742/10.08.2016. 

Art.3 Regulamentul de ordine internă a Colegiului Naţional ”Preparandia-Dimitrie Țichindeal” Arad 
numit în continuare ROICNPDT, și ROFUÎP, vor putea fi consultate şi pe pagina web www.tichindeal.ro. 
Aceste documente sunt prelucrate la începutul fiecărui an şcolar de către diriginţi,  elevilor şi părinţilor 
acestora care semnează pentru luare la cunoştinţă şi respectarea acestuia. (vezi Anexa 1) 

Art.4 Opțiunea pentru Colegiul Naţional „Preparandia-Dimitrie Țichindeal” înseamnă implicit 
adoptarea unui comportament civilizat atât în școală cât și în afara acesteia. Prin sintagma „comportament 
civilizat” înțelegem: 

a) manifestarea respectului reciproc; 
b) evitarea oricăror forme de violență și agresivitate; 
c) rezolvarea conflictelor sau situațiilor problematice prin dialog și în conformitate cu 

regulamentele școlare; 
d) evitarea distrugerii bunurilor școlii, ale celor personale, ale colegilor; 
e) responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor asumate și implicare în rezolvarea unor probleme, 

nevoi sau dorințe exprimate personal sau în numele colectivului din care face parte; 
f) adoptarea unei atitudini sincere și oneste în orice situație; 
g) o formă concretă de manifestare a respectului și de înțelegere a valorilor promovate de către 

școala noastră, o reprezintă situația în care orele de studiu, indiferent de conținuturile predate 
sau de profesorul de la catedră, se desfășoară într-o atmosferă calmă și liniștită; 

h) adoptarea unei atitudini şi ţinute decente în orice împrejurare. 
i) respectarea programului cu maximă punctualitate 

Capitolul 2. Organizarea  

Secțiunea I. Sediile şcolii 

Art.5 Activităţile Colegiului Naţional “Preparandia-Dimitrie Ţichindeal” Arad  se desfăşoară în clădirile 
situate pe B-dul Gen. Dragalina nr. 5-7 şi în clădirea situată pe Str. L. Blaga nr. 9.  

Secțiunea II. Asigurarea siguranţei în unitatea şcolară 

Art.6 Condiţii de acces în şcoală : 

- pentru clădirile situate pe B-dul Gen. Dragalina: 

a) Accesul în curtea școlii pentru personalul școlii, elevi și vizitatori se face pe poarta principală a 
liceului, situată pe B-dul Dragalina, denumită poarta 1. Aceasta este deschisă pe durata zilei 
și închisă pe durata nopții. Poarta 2, situată pe Str. Mozart este destinată accesului 
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autovehiculelor în incinta școlii. Aceasta este închisă pe toată durata zilei și se deschide 
pentru acces de către portar/ agent de pază. 

b) În clădirea principală a școlii accesul personalului şcolii și al vizitatorilor se face pe intrarea 
principală. Vizitatorii au obligația de a se legitima în fața portarului, a agentului de pază sau 
a elevilor de serviciu cu ajutorul cărții de identitate. Identitatea acestora este înregistrată în 
registrul special destinat acestui scop. Vizitatorii sunt însoțiți de către portar, agent de pază 
sau elevul de serviciu până la destinația dorită, din incinta unității de învățământ și în cazul în 
care așteaptă întâlnirea cu un elev, pot folosi sala de așteptare.  

c) Elevii au acces în clădirea principală, înaintea începerii programului școlar, în timpul pauzelor 
și după încheierea programului școlar, prin intrările secundare: B (care dă în sala de 
așteptare), C (din proximitatea atelierului), D (din proximitatea sălii de sport), E și F (din 
proximitatea cantinei).  

d) Elevii  au acces în clădirea principală a școlii pe durata desfășurării orelor de curs prin intrarea 
B care dă în sala de așteptare. Elevii și părinții elevilor așteaptă perioada pauzei pentru 
accesul în instituție, în sala de așteptare. 

e) În clădirea claselor primare, accesul personalului şcolii, elevilor și al vizitatorilor se face pe 
intrarea din curte.  

f) Părăsirea localului școlii de către elevi în timpul programului școlar se face pe intrarea B și 
poarta principală, pe baza carnetului de elev și a biletului de voie semnat de către diriginte 
sau  profesorul de serviciu, sau pe baza biletului de trimitere eliberat de cabinetul medical al 
şcolii. Ieșirile sunt consemnate într-un registru special destinat acestui scop de către 
personalul de pază. Elevii majori pot părăsi perimetrul unității de învățământ în timpul 
programului școlar pe propria răspundere, după ce se legitimează și sunt trecuți sub 
semnătură într-un registru special. 

g) Pentru clădirea situată pe Str. L. Blaga accesul profesorilor pentru învățământul primar, 
profesorilor și elevilor se face pe poarta principală, care între orele 8 și 12 este închisă. În 
acest răstimp, vizitatorii sună la sonerie pentru a li se deschide intrarea de către personalul de 
pază al școlii. Vizitatorii au obligația de a se legitima în fața profesorului pentru învățământul 
primar care este de serviciu în momentul vizitei sau în fața personalului de pază al școlii. 

Art.7  Asigurarea  pazei  în Colegiul Naţional „Preparandia-Dimitrie Țichindeal” este realizată  prin 
activitatea specifică desfășurată de către portar și/sau de către personal specializat remunerat din fonduri 
ale „Asociaţiei - Dimitrie Ţichindeal”. 

Art.8  În Colegiul Naţional supravegherea pe holurile clădirii centrale de pe B-dul. Gen. Dragalina şi 
a celei situate pe L. Blaga este asigurată printr-un sistem de supraveghere video. Monitorizarea 
supravegherii prin intermediul acestui sistem este efectuată de către conducerea școlii și portarul/ 
personalul de pază specializat. 

Secțiunea III.Program 

Art.9 Cursurile încep la ora 8 pentru toţi elevii şi se termină după ultima oră de curs conform orarului 
fiecărei clase. 

Art.10 Durata orei de curs este de 50 minute (45 de minute la clasele primare – pe L. Blaga) iar 
pauzele sunt de 10 min cu excepția pauzei de 20 min. între 9.50 şi 10.10. În situaţii excepționale conducerea 
şcolii poate aproba mărirea sau micşorarea duratei orei de curs şi/sau a pauzei. 

Art.11 Distribuirea produselor prin programul “Laptele şi cornul” se face de către administrator/ 
responsabilul cu lapte-corn în clădirea de pe L. Blaga, la ciclul primar şi gimnazial, în pauza mare. 

Art.12 Programul de lucru al profesorilor este dat de orarul activităţilor didactice, de consiliile 
profesorale, de consiliul clasei, de întâlnirile metodice, de întâlnirile fixate cu părinţii, de programarea 
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serviciului pe şcoală și de activităţile extraşcolare planificate. În situaţii excepţionale absenţa cadrelor 
didactice de la programul de lucru se va face pe baza unei solicitări scrise aprobate de direcţiune şi în 
condiţiile asigurării suplinirii acestor ore. 

Art.13 Programul cu publicul al direcțiunii, al cadrelor didactice, al serviciului de secretariat și al 
serviciului de contabilitate (elevi, părinţi, vizitatori) este cel afișat/ sau anunţat părinţilor (de către diriginţi) 
și aprobat de conducerea instituției de învățământ. 

Secțiunea IV. Vestimentaţie elevi 

Art.14 Însemnul Colegiului Naţional „Preparandia-Dimitrie Ţichindeal” Arad  este vestimentaţia 
şcolară specifică conform articolelor 15, 16, 17, 18 din prezentul regulament. Elevii Colegiului Naţional 
„Preparandia-Dimitrie Ţichindeal” Arad folosesc obligatoriu vestimentaţia şcolară descrisă în prezentul 
ROICNPDT ca însemn al şcolii pe toată perioada programului şcolar. 

Însemnul şcolar constituie un element de mândrie pentru elevi, fiindcă aparţin unei şcoli de tradiţie şi 
de elită a învăţământului arădean. 

Art.15  Pentru ciclul primar şi gimnazial, la fete, sunt disponibile următoarele articole de 
vestimentaţie: 

 Sarafan în carouri, culori predominante: bleumarin şi vişiniu şi tricou vişiniu 

 Fustă în carouri, culori predominante: bleumarin şi vişiniu şi tricou vişiniu 

 Vestă în carouri, culori predominante: bleumarin şi vişiniu, fustă şi tricou vişiniu 

 Bluzon cu fermoar de culoare bleumarin cu însemnele liceului - opţional 

Art.16 Pentru ciclul primar şi gimnazial la băieți sunt disponibile următoarele articole de 
vestimentaţie: 

 Vestă în carouri, culori predominante: bleumarin şi vişiniu, tricou şi pantaloni 

 Sacou bleumarin, tricou şi pantaloni 

 Pantaloni bleumarin 

 Bluzon cu fermoar de culoare bleumarin cu însemnele liceului - opţional 

Art.17  Pentru ciclul liceal, la fete, sunt disponibile următoarele articole de vestimentaţie: 

 Fustă în carouri/ pantaloni, culori predominante: bleumarin şi vişiniu şi tricou 

 Sacou bleumarin cu însemnele liceului, tricou şi fustă/ pantaloni 

 Cămaşă albă și cravată/ eşarfă albastră cu însemnele liceului şi fustă 

 Tricou albastru sau turcoaz cu însemnele liceului şi fustă/ pantaloni 

 Bluzon bleumarin sau turcoaz cu însemnele liceului - opţional 

Art.18  Pentru ciclul liceal, la băieți, sunt disponibile următoarele articole de vestimentaţie: 

 Sacou bleumarin cu însemnele liceului, tricou şi pantaloni bleumarin 
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 Cămaşă albă şi cravată cu însemnele liceului şi pantaloni bleumarin 

 Tricou albastru sau turcoaz cu însemnele liceului şi pantaloni bleumarin 

 Bluzon bleumarin sau turcoaz cu însemnele liceului - opţional 

Art.19 Vestimentația din partea superioară a corpului este compusă la vedere, doar din piese 
vestimentare din categoria celor enumerate mai sus. Purtarea cămăşii de culoare albă este însoţită de 
purtarea cravatei cu însemnele liceului care, în cazul fetelor, poate fi înlocuită de eşarfa personalizată. 

Art.20 Elevii școlii pot purta în partea inferioară a corpului pantalon sau fustă din vestimentația 
școlară sau alt pantalon de culoare închisă (în nuanţe de bleumarin, negru, gri). 

Secțiunea V. Documente specifice 

Art.21 Registrul de intrări/ ieșiri este un document în care se consemnează datele de identificare ale 
vizitatorilor si ale elevilor care părăsesc școala în timpul programului școlar. 

Capitolul 3.Elevi 

 Secțiunea I. Drepturi specifice elevilor 

Art.22 În Colegiul Naţional “Preparandia-Dimitrie Țichindeal” elevii se bucură de toate drepturile 
legale prevăzute în Constituţia României, în Legea educaţiei, în Carta Drepturilor Copilului şi Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului, în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 
Preuniversitar, aprobat prin O.M. nr. 5079/31.08.2016, precum şi în Statutul elevului.  

Art.23 Elevii au dreptul să constituie un Consiliu al elevilor, format din 16 reprezentanți ai claselor de 
liceu, aleși prin vot, câte unul din fiecare clasă. Consiliul elevilor poate transmite propunerile elevilor către 
conducerea şcolii. 

Art.24 Elevii au dreptul să se transfere la şi de la Colegiul Naţional „Preparandia-Dimitrie Ţichindeal” 
Arad în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar. La Colegiul Naţional „Preparandia-Dimitrie Ţichindeal” Arad se pot transfera doar elevii care 
la Purtare au nota 10 sau calificativul „Foarte bine”. 

Secțiunea II. Responsabilități şi obligaţii specifice elevilor 

Art.25 Elevii au obligaţia de a frecventa cursurile cu respectarea programului zilnic, fără să întârzie la 
ore, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele 
şcolare. Elevii au obligaţia de a avea asupra lor carnetul de elev pe durata desfăşurării programului şcolar. 

Art.26 Elevii au obligaţia de a nu părăsi incinta şcolii în timpul programului şcolar. În situaţii 
deosebite, elevii pot părăsi localul şcolii în timpul orelor de curs, pe baza unui bilet de voie aprobat de 
dirigintele clasei sau de către profesorul de serviciu, legitimându-se pe baza carnetului de elev.  Elevii 
majori care părăsesc perimetrul unității de învățământ în timpul programului școlar pe propria răspundere, 
au obligația să se legitimeze și sunt trecuți sub semnătură într-un registru special. 

Art.27 Este responsabilitatea elevilor ca părăsirea şcolii pe baza biletului de voie să fie consemnată şi 
în registrul de ieşiri existent la secretariat, pe baza semnăturii elevului. Absenţele acumulate la părăsirea 
şcolii fără bilet de voie, sau fără consemnarea în registru vor fi considerate ca nemotivate indiferent de 
circumstanţe. 

Art.28 Serviciul pe şcoală se desfăşoară în echipe formate din câte doi elevi din clasele a X-a şi a XI-a 
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conform unei planificări aprobate în prealabil de către conducerea școlii. 

Art.29 Serviciul pe clasă este obligatoriu pentru elevii tuturor claselor, planificarea fiind stabilită de 
comun acord de către diriginte şi colectivul clasei. Atribuţiunile elevului de serviciu sunt stabilite la nivelul 
fiecărei clase. 

Art.30 Elevii au obligaţia de a veni și a pleca de la şcoală în vestimentația școlară şi de a o purta pe 
toată durata programului școlar.  

Art.31 Absenţele datorate îmbolnăvirii sau altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt 
motivate. Motivarea absenţelor se efectuează numai de către diriginte, pe baza următoarelor acte, 
prezentate în termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului. Nerespectarea termenului de 7 zile, 
atrage după sine declararea absenţelor ca nemotivate. 

a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie;  

b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de către unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost 
spitalizat; 

c) formulat tipizat emis de școală completat de către părinte (max. 20 de ore curs într-un semestru) şi 
aprobat de dirigintele clasei 

d) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului (în cazul în care este depăşit numărul de ore 
precizat la aliniatul anterior), adresată în prealabil directorului şi aprobată de acesta, în urma 
consultării cu dirigintele clasei. 

e) adeverință eliberată de clubul sportiv sau instituţia cultural-artistică în cazul în care elevul 
desfășoară activitate de performanță. 

Art.32 Elevilor le este interzisă utilizarea  telefoanelor mobile şi a altor dispozitive electronice mobile 
în timpul orelor de curs. Tabletele, calculatoarele şi aparatele foto pot fi utilizate exclusiv în scopuri 
didactice cu aprobarea cadrului didactic. 

Art.33  În conformitate cu legislația în vigoare, fumatul este strict interzis în incinta școlii și în spațiile 
adiacente. 

Art.34 Elevii folosesc cu maximă responsabilitate produsele lactate, de panificație și fructele oferite 
prin programul guvernamental. 

Art.35 Elevii au obligația de a păstra și ocroti baza materială a școlii. 

 Secțiunea III. Sancţiuni specifice elevilor 

Art. 36 La descoperirea de activități ce contravin legilor în vigoare vor fi înștiințate organele abilitate, 
iar situația va fi discutată în consiliul profesoral. 

Art.37 În cazul distrugerilor aduse avutului școlii, persoana vinovată va fi trasă la răspundere și va 
plăti daunele provocate.  

Art.38 Orice fel de înregistrări foto, audio sau video se pot face doar cu consimțământul cadrului 
didactic, pe baza acordului scris al direcțiunii. În caz de abatere, sancțiunile vor fi stabilite de către consiliul 
clasei. 

Art.39 În cazul fraudelor precum copiere, plagiat etc,. lucrarea este notată cu nota 1, abaterile fiind 
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însoțite și de scăderea notei la purtare cu 1 punct. 

Art.40 În caz de fals în înscrisuri (motivări false, bilete de voie falsificate, etc), acestea se anulează, iar 
frauda va fi sancționată conform legilor în vigoare. 

 ABATEREA PRIMA DATA DE MAI MULTE ORI 

Art.41 
Atitudine lipsită de respect faţă de colegi, profesori 
sau faţă de personalul didactic auxiliar şi nedidactic 

Observație Individuală 
Scăderea notei la purtare la 
fiecare recidivă cu 1 punct 

Art.42 
Agresarea verbală a colegilor, a profesorilor sau a 
personalului şcolii 

 
Scăderea notei la purtare cu 
1 punct 
 

Mutare disciplinară, 
Exmatriculare 

Art.43 
Agresarea fizică a colegilor, a profesorilor sau a 
personalului şcolii 

Scăderea notei la purtare 
 

Mutare disciplinară, 
Exmatriculare 

Art.44 
Introducerea în şcoală a țigărilor, a băuturilor 
alcoolice, a jocurilor de noroc sau a materialelor 
obscene sau pornografice 

Scăderea notei la purtare cu 
2 puncte 

Scăderea notei la purtare cu 
2 puncte la fiecare abatere 
sau altă sancţiune 

Art.45 Consumul băuturilor alcoolice în incinta şcolii 
Scăderea notei la purtare cu 
2 puncte 

Exmatricularea 
Mutare disciplinară 

Art.46 Fumatul în incinta şcolii sau în vecinătatea acesteia 
Amendă 50 lei sau scăderea 
notei la purtare cu 2 puncte 

Amendă progresivă sau 
scăderea notei la purtare cu 2 
puncte. Alte sancţiuni 

Art.47 Mestecarea de gumă sau consumul de seminţe 
Amendă 50 lei sau scăderea 
notei la purtare 

Amendă 50 lei sau scăderea 
notei la purtare 

Art.48 
Părăsirea localului şcolii în timpul programului 
şcolar fără bilet de voie sau în mod fraudulos 

Scăderea notei la purtare cu 
1 punct 

Scăderea notei la purtare 
Alte sancţiuni 

Art.49 

Nepurtarea însemnelor şcolii pe tot parcursul 
programului (ore şi pauze).  
Ţinuta capilară să fie corespunzătoare (fetele vor 
avea părul aranjat, fără a fi vopsit în culori stridente, 
iar băieţii vor avea părul tuns decent) 

Observație individuală 

Mustrare scrisă la 3 abateri 
însoțită de scăderea notei la 
purtare cu 1 punct 
Diminuarea bursei la 3 
abateri 

Art.50 

a. Perturbarea orei  
Observație individuală 
Mustrare scrisă 

Discuție cu părinții 
Scăderea notei la purtare cu 
1 punct progresiv 

b. Utilizarea telefonului în timpul orelor, fără 
acordul cadrului didactic 

Observație individuală 
 

Mustrare scrisă  
Discuție cu părinții 
Scăderea notei la purtare  

Art.51 
Conduită sau gesturi indecente în incinta şi 
perimetrul şcolii  

Observație individuală, 
mustrare scrisă 

Scăderea notei la purtare cu 
1 punct progresiv 

Art.52 Acte de vandalism asupra bunurilor şcolii 
Plata pagubelor 
Mustrare scrisă 

Plata pagubelor 
Scăderea notei la purtare cu 
2 puncte 

Art.53 Tatuaje, piercinguri, cercei în nas, buze, etc. Obligativitatea renunțării 
Obligativitatea renunțării  
Alte sancţiuni 

Art.54 Copiat, plagiat, fraudă 

în cazul unei teme: refacerea 
temei  
în cazul unui test: penalizare 
cu nota 1 şi scăderea notei la 
purtare 

Acordarea notei 1 la fiecare 
încercare şi scăderea notei la 
purtare cu 2 puncte 

Art.55 
Refuz de a se supune instrucțiunilor personalului 
scolii 

Observație individuală 
Discutarea cu elevul si părinții 
acestuia; 

Scăderea notei la purtare  
Sancţiuni stabilite în Consiliul 
clasei sau Consiliul profesoral 

Art.56 
Implicarea in acțiuni care aduc atingere bunului 
renume al liceului 

Sancţiune stabilită de 
Consiliul clasei sau de către 
Consiliul profesoral 
Mustrare scrisă 

Mutare disciplinară, 
Exmatriculare 

Capitolul 4. Părinţii 

Art.57 Părinții elevilor au dreptul de a se informa referitor la situația școlară, a notelor și absențelor, 
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o dată pe săptămână, conform unui program stabilit de dirigintele clasei şi aprobat de direcţiune. 
Art.58 Părinții elevilor au dreptul de a primi din partea școlii informații solicitate în termene stabilite. 
Art.59 Colegiul Naţional „Preparandia-Dimitrie Ţichindeal” Arad manifestă transparenţă totală în 

relaţia cu părinţii, în scopul comun de a asigura educarea principială a elevilor. Din acest motiv, la apariţia 
oricăror probleme de natură conflictuală, părinţii consimt ca rezolvarea acestora să se realizeze prin dialog, 
în mod ierarhic (profesor, diriginte, director, Consiliu de Administraţie, Inspectorat Şcolar, etc.). 

Capitolul 5. Personalul didactic, didactic-auxiliar şi nedidactic 

Art.60 Funcţiile, competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului didactic de 
predare şi ale personalului didactic auxiliar sunt reglementate de Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, 
publicată, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M. nr. 5079/31.08.2016 şi legislaţia în vigoare. Organigrama 
unităţii de învăţământ este aprobată de către consiliul de administraţie şi este anexa 2 la ROICNPDT. 

Secțiunea I. Responsabilități și obligații specifice 

Secțiunea I.1. Responsabilități și obligații specifice pentru întreg personalul școlii 

Art.61 Relaţiile interpersonale impecabile cu colegii, elevii si părinții acestora constituie o 
responsabilitate a persoanelor încadrate la Colegiul Naţional „Preparandia-Dimitrie Țichindeal” și un 
criteriu de evaluare anuală a personalului didactic de predare si a personalului didactic auxiliar. Rolul de 
educator asumat de fiecare membru al personalului şcolii interzice cu desăvârșire orice violenţă fizică sau 
verbală la adresa elevilor sau a colegilor. Este obligatorie evitarea limbajul ireverențios sau discriminatoriu 
la adresa naţionalității, a religiei, a stării sociale sau familiale a colegilor, a elevilor, a părinţilor elevilor, în 
obiect de jignire ori de insultă. 

Art.62 Personalul școlii veghează permanent la transpunerea în practică a prevederilor prezentului 
ROICNPDT de către propria persoană și de către elevii Colegiului Național „Preparandia - Dimitrie 
Țichindeal”. 

Art.63 Personalul școlii manifestă respect reciproc pentru soluţionarea sarcinilor profesionale 
menţionate în Planul managerial și în fișa postului. 

Art.64 Personalul școlii păstrează, foloseşte cu grijă și responsabilitate baza didactico-materială  a  
Colegiului Naţional „Preparandia-Dimitrie Țichindeal”.  

Art.65 Consumul băuturilor alcoolice și fumatul sunt interzise în incinta școlii.  

Art.66 Laborantul si administratorul de sistem sunt subordonaţi directorului liceului şi sunt direct 
răspunzători  de buna funcționare a cabinetelor de științe respectiv de informatică. Laborantul şi 
administratorul de sistem sprijină şi activităţile de tehnoredactare a unor lucrări de secretariat. 

Secțiunea I.2. Responsabilități și obligații specifice pentru personalul de conducere 

Art.67 Conducerea școlii se preocupă de prelucrarea și respectarea, ROFUÎP și a ROICNPDT, de către 
întreg personalul școlii. 

 
Art.68 Directorul adjunct asigură controlul activității profesorilor de serviciu în localul de pe B-dul 

Gen. Dragalina, iar pentru localul de pe str. L. Blaga deleagă această sarcină unui profesor. 
 
Art.69 Membrii Consiliului de administraţie se asigură ca toate acţiunile tradiţionale complementare 
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cursurilor şcolare să se desfășoare, iar altele să fie organizate la solicitarea elevilor. 

Secțiunea I.3. Personal didactic 

Art.70 Personalul didactic respectă cu stricteţe specificul actului didactic pe durata celor 50 de minute 
ale orei de curs, fără utilizarea telefonului mobil în scopuri personale.  

 
Art.71 Profesorul diriginte prelucrează și se preocupă de respectarea, ROFUÎP și a ROICNPDT, de către 

elevi și părinții acestora. 
 
Art.72 Profesorul diriginte sau profesorul de serviciu analizează cererile de învoire ale elevilor și le 

aprobă în cazul în care sunt fondate, eliberând biletul de voie pentru orele care urmează din momentul 
învoirii. 

 
Art.73 Profesorul diriginte coordonează activitatea consiliului clasei, îl convoacă ori de câte ori este 

nevoie, pentru soluţionarea situaţiilor de criză (acte de indisciplină, număr mare de absenţe, situaţii de 
exmatriculare, etc.). La astfel de întruniri extraordinare sunt invitaţi elevii implicaţi şi părinţii/tutorii 
acestora. Dirigintele prezintă un raport şi propune o sancţiune conform ROFUÎP şi ROICNPDT. 

 
Art.74 Dirigintele clasei realizează planificarea tezelor în colaborare cu profesorii titulari ai 

disciplinelor de învățământ la care se susțin teze și o prezintă directorului spre avizare, conform 
calendarului MENCS. 

 
Art.75 Dirigintele clasei informează în scris familiile elevilor cu abateri disciplinare în legătură cu 

comportamentul acestora, indiferent de gravitatea faptelor. 
 
Art.76 Arbitrajul în situații de conflict este asigurat de către consilierul psihopedagogic al școlii sau de 

către dirigintele clasei din care fac parte elevii. Elevii și părinții acestora pot solicita comunicarea cu 
profesorul de specialitate, cu dirigintele sau directorii unității de învățământ într-un cadru adecvat (timp 
suficient, absența factorilor perturbatori) în decurs de o săptămână de la exprimarea dorinței în acest sens. 

 
Art.77 Planificarea semestrială a profesorilor de serviciu este efectuată de cadre didactice numite de 

către directorul adjunct şi este afișată în sala profesorală. 
 
Art.78 În fiecare zi lucrătoare sunt desemnați doi profesori de serviciu și doi profesori pentru 

învățământul primar în localul de pe B-dul Gen. Dragalina și doi profesori pentru învățământul primar în 
localul de pe str. L. Blaga.  

 
Art.79 Profesorul de serviciu începe activitatea la 7.30 și o finalizează după ultima oră de curs a 

claselor de elevi. Atribuțiile profesorului de serviciu sunt preluate după finalizarea cursurilor de către 
cadrele didactice care conduc sau desfășoară activități în spațiul instituției de învățământ. 

 
Art.80 Cadrele didactice desfășoară serviciul pe școală conform graficului avizat de conducerea școlii. 

Efectuarea serviciului pe școală este obligatorie. 
 
Art.81 Dacă, din motive obiective, cadrul didactic planificat pentru serviciul pe şcoală absentează, 

acesta are obligaţia de a anunţa conducerea liceului cu o zi înainte, pentru a putea fi înlocuit. 
 
Art.82  Profesorul de serviciu are obligația de a supraveghea activitatea elevilor direct și indirect și de 

a lua măsurile corespunzătoare în funcție de situația creată.  
 
Art.83 Profesorul de serviciu împreună cu secretarul verifică existența numărului complet de 
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cataloage la începutul și sfârșitul activității şi depozitarea lor în siguranţă la secretariatul unităţii la sfârşitul 
orelor de curs. 

 
Art.84 Profesorul de serviciu are responsabilitatea suplinirii dirigintelui în cazul eliberării biletelor de 

voie pentru elevi. 
 
Art.85 Profesorul de serviciu are obligația de a completa caietul de procese verbale specificând 

situațiile speciale. 
 
Art.86 Profesorul de serviciu informează conducerea școlii asupra oricărei disfuncționalități survenite 

pe parcursul desfășurării activității. 
 
Art.87 Profesorul  de serviciu coordonează și supervizează activitatea elevilor de serviciu. 
 
Art.88 Profesorul de serviciu, la cererea direcțiunii, caută soluții de suplinire în cazul absențelor de la 

ore ale unor cadre didactice. 
 
Art.89 Profesorul de serviciu apără imaginea instituției interzicând și semnalând imediat conducerii 

școlii pătrunderea unor persoane străine nelegitimate în clădirile instituției de învățământ; în această 
activitate este sprijinit de elevul de serviciu și serviciul de pază al școlii. 

 

Secțiunea I.4. Personal didactic-auxiliar, personal nedidactic 

Art.90 Secretariatul eliberează adeverinţele solicitate de către elevi, părinţi ai elevilor şi personalul 
şcolii, în ziua următoare solicitării, în intervalul orar specific programului de secretariat. 

Secțiunea II. Drepturi specifice personalului școlii 

Art.91 În baza articolului 48 din ROFUÎP referitor la obligativitatea participării personalului din 
învățământ la programe de formare continuă, personalul instituției are dreptul de a beneficia, în limita 
fondurilor disponibile, de decontarea totală sau parțială a cheltuielilor de participare la simpozioane, 
conferințe, cursuri de formare și concursuri școlare din fondurile provenite din autofinanțare și fondurile 
extrabugetare. 

Art.92 În situaţii speciale, beneficiază de învoire de 1-3 zile pe semestru, cu asigurarea suplinirii. În 
acest caz, se recuperează materia ulterior sau se rezolvă sarcinile de serviciu rămase în urmă. Evidenţa 
învoirilor se ţine de către conducerea instituției  în registrul de învoiri. 

Art.93  Consumul băuturilor alcoolice si fumatul sunt strict interzise în incinta şcolii. 

Art.94 Profesorul, o dată intrat la clasă, nu poate fi deranjat de nici o persoană, decât în cazuri 
excepţionale sau dacă este anunţat în prealabil de director sau directorul adjunct al liceului. 

Art.95 Personalul didactic are dreptul de a iniţia programe educative cu parteneri educaţionali, în 
educaţia pentru sănătate, educaţia pentru cetăţenie democratică, în vederea prevenirii şi combaterii 
delincvenţei juvenile, a fumatului, a consumului de droguri, pentru prevenirea abandonului şcolar şi a 
absenteismului precum şi pentru prevenirea contactării bolilor cu transmitere sexuală. 

Art.96 Personalul care își desfășoară activitatea la secretariat, are dreptul de a munci în condiții de 
liniște în limitele orarului afişat și de a răspunde solicitărilor personalului didactic din școală între orele        
8-11. 
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Secțiunea III.Sancţiuni 

Secțiunea III.1. Sancțiuni prevăzute pentru personalul didactic 

 ABATERI PRIMA DATA DE MAI MULTE ORI 

Art.101 Întârziere nemotivată la ore Avertisment verbal 

Atenționare in fața Consiliului 
Profesoral și a Consiliului de 
Administrație 
Neplata orei dacă întârzierea 
depășește 10 minute 

Art.102 Absenţă nemotivată de la ore Neplata orei 

Neplata orelor 
Diminuarea calificativului anual 
Sancțiune salarială stabilită de 
Consiliul de Administrație,  

Art.103 
Nerespectarea duratei standard a orei de 
curs 

Avertisment verbal 
Neplata orei 
Discutarea în Consiliul de 
Administraţie 

Art.104 
Absenţă nemotivată de la consiliul 
profesoral 

Avertisment verbal 
Notă explicativă 

Atenționare în faţa Consiliului de 
Administrație 
Diminuarea calificativului anual 

Art.105 
Prezența la ore sub influența băuturilor 
alcoolice 

Atenționare în fața 
consiliului profesoral 

Diminuarea calificativului anual 
Desfacerea contractului de muncă 

Art.106 Agresarea verbal a elevilor sau a colegilor Sancţionare conform legii  

Art.107 
Atitudine necorespunzătoare faţă de colegi 
sau faţă de elevi 

Avertisment verbal 
Atenționare în faţa Consiliului 
Profesoral 
Diminuarea calificativului anual 

Art.108 Agresarea fizică a elevilor sau a colegilor 
Sancţionare conform legii 
Înştiinţarea organelor 
abilitate 

Desfacerea contractului de muncă 

Secțiunea III.2.Sancțiuni prevăzute pentru  personalul didactic auxiliar și nedidactic 

 ABATERI PRIMA DATA DE MAI MULTE ORI 

Art.97 Întârziere la program 
Notarea în condica de 
prezenţă 

Atenționare in fața Consiliului 
Profesoral și a Consiliului de 
Administrație 
Neplata orei dacă întârzierea 
depășește 10 minute 

Art.98 
Atitudine necorespunzătoare faţă de colegi 
sau faţă de elevi 

Avertisment verbal 
Atenționare in fata Consiliului de 
administraţie 
Diminuarea calificativului anual 

Art.99 
Prezența la program sub influența băuturilor 
alcoolice 

Atenționare în fața 
consiliului profesoral 

Diminuarea calificativului anual 
Desfacerea contractului de muncă 

Art.100 Nerespectarea ROFUÎP sau a ROICNPDT Avertisment verbal 
Stabilirea unei sancțiuni în consiliul 
profesoral sau consiliul de 
administrație 

Capitolul 6. Dispoziții finale 

Art.109 Membrii Consiliului de Administraţie sunt obligaţi să participe la toate şedinţele consiliului, 
anunțate prin convocare scrisă, cu minimum 72 de ore înainte, şi în condiţiile cunoaşterii ordinii de zi. În 
cazuri excepţionale, convocarea poate fi făcută cu minimum 24 de ore înainte. 

Art.110 Membrii Consiliului de Administraţie îşi exprimă părerea liber, au dreptul de a solicita 
informări legate de activitatea din şcoală, de a cunoaște toate ordinele şi precizările venite de la ISJ, MENCS 
sau alte organizaţii. Pentru hotărârile luate în şedinţele Consiliului de Administraţie, membrii sunt solidari 
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răspunzători. O hotărâre luată se respectă, dacă a fost luată cu majoritate simplă. 

Art.111  Fişele posturilor pentru profesori, responsabili de catedră, director, director adjunct, secretar 
şef, secretar, administrator, contabil şef, laborant, personalul de îngrijire, personalul de pază şi alt personal 
fac parte integrantă din prezentul ROICNPDT. 

Art.112 Prezentul regulament precum şi modificările şi completările acestuia intră în vigoare o dată 
cu aprobarea acestuia în Consiliul Profesoral. Părinții şi  elevii vor fi înştiinţaţi sub semnătură de către 
diriginţii claselor. Absenţa de la şcoală în ziua în care regulamentul este prezentat elevilor, nu îi exonerează 
pe cei absenţi de respectarea prevederilor acestuia. 

Art.113 Modificarea ROICNPDT nu se poate face decât de către Consiliul profesoral al şcolii, în 
conformitate cu schimbările ce pot interveni în procesul de Reformă a învăţământului. 

Art.114  Diriginţii au obligaţia ca în termen de trei zile de la aprobarea acestuia în Consiliul Profesoral, 
să îl aducă la cunoştinţă elevilor. 

Art.116 Produsele lactate, de panificație şi fructele sunt recepționate de către două persoane 
delegate de conducerea școlii pentru fiecare local. Produsele sunt păstrate în încăperi special amenajate, 
sunt distribuite de aceste persoane elevilor din învăţământul primar şi gimnazial. Predarea-preluarea 
produselor lactate și de panificație se face pe bază de proces verbal tipizat. Profesorii pentru învățământul 
primar și diriginții claselor de gimnaziu au obligația înaintării necesarului de produse pentru ziua 
următoare. Informațiile sunt centralizate zilnic la serviciul contabilitate, eventualele modificări ale 
efectivelor vor fi trimise de serviciul contabilitate, furnizorului. 

Aprobat de Consiliul de administraţie în şedinţa din data de ________________ cu unanimitatea 
voturilor cadrelor didactice prezente, conform Procesului verbal întocmit. 

 

 

Pentru conformitate, 

Director, 

Prof. Florin Sorin Haiduc 


