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Capitolul I 

Dispoziţii generale 

 
Art. 1. Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu prevederile Constituţiei 

României, Legea educaţiei naţionale din  1/2011 cu reglementăriile şi modificări ulterioare şi 

Regulamentul de organizare şi funcţiionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  intrat în 

vigoare din 13 ianuarie 2015 aprobat de OMEN 5115/2014, Legea nr. 53/2003 Codul Muncii 

republicat, cu modificările şi completări ulterioare, Contractului Colectiv de muncă. 

Art. 2. Acest regulament se aplică în Liceul Dr. Boros Fortunat, în grădiniţe, şcoli, spaţii 

anexe (curţi, alei de acces), în cadrul activităţilor extraşcolare, excursiilor colectivelor de 

clase, tabere şcolare sau manifestări culturale organizate sub egida şcolii, şi este obligatoriu 

pentru  preşcolari, elevi, cadre didactice, părinţi (tutore), personal didactic auxiliar, personal 

nedidactic.  

Art. 3. Regulamentul de Organizare Interioară oferă cadru organizatoric, potrivit Constituţiei 

şi a Legii educaţiei naţionale de exercitare a dreptului la educaţie indiferent de sex, rasă, 

naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă etc.  

Art. 4. În cadrul liceului sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, 

desfăşurarea activităţilor de organizare şi propagandă politică sau a celor de prozelitism 

religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate, primejduind 

sănătatea fizică sau psihică a elevilor sau a angajaţiilor.  

Art. 5. Comisia de elaborare a depus proiectul, la data de 28 martie 2015 la secretariatul 

şcolii, la care se  pot depune amendamente în decurs de 30 de zile, de către părţile implicate în 

actul educaţional: consiliul de administraţie, personalul didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic, consiliul elevilor, comitetul de părinţi prin consiliul reprezentativ al părinţilor. 

 

 

Capitolul II. 

Denumirea şi structura liceului 

 
Art. 6. Denumirea liceului: Liceul Teoretic Dr.P. Boros Fortunat 

a. Cod de indentificare fiscală: 4367760 

b. Nr. de înregisrare: 1/101/1990 

c. Sediul social:  537360-Comuna Zetea, sat Zetea nr. 1103 

d. Pagina oficială: www.zetelakaiskola.ro 

e. Telefon: +40 266 241122 

f. Emblema, şi stema şcolii: drapel verde, în care este stema şcolii aprobat de CA şi CP 

Art. 7. Structura  organizatorică a liceului şi structurile arondate funcţionează conform 

anexei, prezentat de CA şi adoptat de Consiliul Local a comunei prin hotărârea  nr. 68/2012: 

1. Liceul Teoretic Dr.Boros Fortunat – Zetea nr. 1103 

Structuri arondate: 

2. Şcoala Gimnazială Jókai Mór – Subcetate nr. 100 

3. Şcoala Primară Tofalău - Zetea nr. 378 

4. Şcoala Primară Székely János - Izvoarele nr.134 

5. Şcoala Primară Şicasău - Şicasău nr.28 

6. Grădiniţa cu program normal Felső Tófalva - Zetea nr. 448/A 

7. Grădiniţa cu program normal Alszeg - Zetea nr. 1251/A 

8. Grădiniţa cu program normal Hegy - Zetea nr. 908 

http://www.zetelakaiskola.ro/


3 

 

9. Şcoala Primară Belső - Zetea nr. 188 

 

Capitolul III. 

Organizarea activităţilor la Liceul Teoretic Dr.P. Boros Fortunat 

 
Art. 8. Anul şcolar începe la 1 septembrie  şi se încheie la 31 august.  

Art. 9. Activitatea şcolară este organizată la cursuri de zi, la diferite nivele: 

a. grădiniţe cu program normal  

b.  grădiniţe cu program prelungit 

c. clase pregătitoare 

d. şcoli primare 

e. şcoli gimnaziale 

f. liceu 

Art. 10. Activitatea şcolară este stucturată, de luni până vineri astfel: 

a. de la ora 7,55 pănă la ora 15,00 în liceu clasele V-XII. 

b. la structurile arondate la ora 8,00 până la ora 14,00 în grădiniţe şi clasele I-IV, 

excepţie face structura arondată din localitatea Izvoare unde activitatea didactică 

începe la ora 7,45 şi se termină la ora 14,00 

c. programul la grădiniţă cu program prelungit activitatea didactică se desfăşoară de la 

ora 7,00 până la ora 17,00. 

d. Durata orei de curs este de 50 minute iar pauza este de 10 minute,cu exceptia şcolii 

primare unde durata cursurilor este de 45 minute. 

e. Între orele de curs se ţine 10 minute pauză de recreere,la scolile primare această pauză 

este de 15 minute.  

f. Pauza mare este de 15 minute se ţine după  a treia oră de curs,la scolile primare de 30 

minute. Excepţie  de la această regulă sunt structurile arondate liceului care au clase I-

IV din satul Zetea, unde pauza mare se ţine după primele două ore. 

 Art. 11. Cursurile se suspendă îm următoarele situaţi: 

a. In situaţii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamităţi naturale, etc., cursurile 

şcolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.  

b. Suspendarea cursurilor şcolare se poate face la cererea directorului, după consultarea 

sindicatelor şi cu aprobarea inspectorului şcolar general.  

c. Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a 

programei şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar. Aceste 

măsuri se stabilesc prin decizia directorului.  

d. Suspendarea de îndată a cursurilor şi evacuarea şcolii se pune în aplicare când se 

constată evenimente  neprevăzute ce pun în pericol sănătatea sau integritatea corporală 

a elevilor şi angajaţilor.Personalul şcolii va asigura evacuarea şcolii conform planului 

de evacuare întocmit de organele competente. 
 

 

Capitolul IV. 

Organele de  conducere ale liceului  
 

Subcapitolul 1: Consiliul de Administraţie  

Art. 12.  Componenţa Consiliului de Administraţie a şcolii este reglementată potrivit Legii 

Legea educaţiei naţionale din  1/2011 cu reglementăriile şi modificări ulterioare, şi OMEN 

4619/  Art. 11. Consiliul de Administraţie este format 13 membri, între care: directorul unităţii 
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de învăţământ  din oficiu, care este de drep şi preşedintele Consiliului de Administraţie, 

directorul adjunct din oficiu, 5 cadre didactice alese  prin vot secret de Consiliul Profesoral, 2 

reprezentanţi ai părinţilor, 3 repr. al Consiliului Local, 1. repr. al Primăriei. 

Art. 13. La şedinţele CA participă şi reprezentatul sindicatelor, care participă la dezbateri, 

semnează procesul verbal dar nu are - potrivit legii - drept de vot. 

Art. 14. Atribuţiile Consiliului de Administraţie sunt specificate în  Legea educaţiei naţionale 

nr 1/2011 cu reglementăriile şi modificări ulterioare, OMEN 4619/2014, Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionarea Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar aprobat de M.E.N. 

5115/2014.  

 

Subcapitolul 2: Directorul 
 

Art. 15.  Calitatea de director se dobăndeşte prin concurs public, propus de membre ale 

corpului naţional de experţi în managmentul educaţionali, conform unui metodologie eliberate 

de minister. 

Art. 16. Directorul se revocă din funcţie în următoarele situaţii: 

a. propunerea motivată a CA a inspectoratului şcolar 

b. la propunerea a 2/3 din CA a liceului. 

c. la propunerea a 2/3 din CP 

La punctele b şi c este necesar un audit din partea inspectoratului şcolar. 

Art. 17. Exercită de drept conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu 

atribuţiile conferite prin lege, hotărârile Consiliulul de Administraţie şi prevederile 

Regulamentul de Organizare şi Funcţionarea Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar aprobat 

de M.E.N. 5115/2014,  şi are printre altele  următoarele atribuţii : 

a. Este direct răspunzător demersului  actului educaţional în cadrul liceului 

b. Este direct răspunzător înpreună cu contabilul şef  privind înregistrările contabil-

financiare a liceului 

c. Veghează asupra programului de lucru a angajaţilor 

d. Urmăreşte activităţile angajaţilor didactice,didactic auxiliare şi nedidactice conform 

legii şi organigrama liceului 

e. este reprezentatul legal şi juridic a  instituţiei faţă de alte instituţii guvernamentale, 

judeţene sau locale 

f. prezidează şedinţele CA şi CP 

Art. 18. Atribuţiile directorului  pot  fii exercitate prin delegare în scris  şi de către directorul 

adjunct în lipsa directorului. 

 

Subcapitolul 3: Director adjunct 
 

Art. 19.  Calitatea de director adjunct se dobândeşte prin concurs public, propus de membrii  

corpului naţional de experţi 

Art. 20. Director adjunct se revocă din funcţie în următoarele situaţii: 

a. propunerea motivată a CA a inspectoratului şcolar 

b. la propunerea a 2/3 din CA a liceului. 

c. la propunerea a 2/3 din CP 

La punctele b şi c este necesar un audit din partea inspectoratului şcolar. 

Art. 21. Atribuţiile directorului  adjunct se stabilesc conform fişei postului.  

Art. 22. În lipsa directorului prezidează şedinţele CA şi CP, căt şi alte responsabilităţi 

manageriele pe care directorul l-a delegat pe o perioadă determinată. 
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Capitolul V. 

     Personalul Liceului Teoretic Dr.P. Boros Fortunat 

 
Subcapitolul 1: Dispoziţii generale 

 
Art. 23. Personalul liceului include personal didactic de predare şi consiliere, de conducere, 

didactic auxiliar şi personal nedidactic. 

Art. 24. Personalului liceului este interzis să agreseze verbal, fizic sau emoţional pe colegi şi 

pe elevi. 

Art.25. Personalului liceului este interzis să se prezinte la locul de muncă sub influenţa 

alcoolului, drogurilor, etnobotanicelor  şi să consume alcool sau etnobotanice interzise prin 

lege. 

Art. 26. Personalul liceului este organizat în departamente conform organigramei în anexă. 

Art. 27. Personalul nedidactic şi didactic auxiliar răspunde  conform Legii nr. 53/2003- Codul 

Muncii, republicată, cu modificările şi competăriile ulterioare şi după caz conform Codului 

Penal. 

Art. 28. Personalul didactic răspunde conform Legii educaţiei naţionale din  1/2011 cu 

reglementăriile şi modificări ulterioare şi Regulamentul de organizare şi funcţiionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar  intrat în vigoare din 13 ianuarie 2015 aprobat de 

OMEN 5115/2014, Regulamentul de Ordine Inerioară şi după caz conform Codului Penal. 

Art. 29. Alte obligaţii şi atribuţii ale personalului:  

a. să participe la pregătirea securităţii  şi la menţinerea sănătăţii la locul de muncă 

b. să paticipe la şedinţe pentru prevenirea şi stingerea incendiilor 

c. în fiecare an să participe la investigaţii medicale de muncă, specifice postului pe care 

le ocupă 

Art. 30. Personalul liceului în caz de boală, evenimente familiare, evenimente rutiere 

neprevăzute sau dacă este citat de organele judiciare, evenimente  care înpiedică deplasarea la 

locul de muncă este obligat să anunţă din timp secretariatul şcolii şi să precizeze cauza lipsei 

de la locul de muncă. 

Art. 31. Sancţiunile stabilite de comisia de disciplină, vor fi validate de CA, şi comunicate în 

scris de directorul unităţii în cel mult  10 zile de la adoptarea sancţiunii. 

a. sancţionatul poate face recurs în 5 zile de la comunicare, şi comisia de disciplină va 

reanaliza cazul în cel mult 5 zile, şi va comunica conform Art.27 

b. sancţiunea stabilită după recurs este obligatorie şi executorie, dar poate fi atacată prin 

cale judecătorească.  
 

Subcapitolul 2: Organismele funcţionale şi responsabilităţile  cadrelor 

didactice 

 

2.1 Consiliul Profesoral  
 
Art. 32. Consiliul Profesoral este format din cadrele didactice din liceu, iar directorul este 

preşedintele acestuia.  

a. Şedinţa Consiliului Profesoral poate fi prezidată de directorul adjunct,în lipsa 

directorului.  
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b. La şedinţa CP participarea cadrului didactic este obligatoriu. Absenţa nemotivată 

constituie abatere disciplinară. 

c. La şedinţe pot participa ca invitaţi reprezentanţi ai părinţilor, asociaţiilor elevilor, 

autorităţii locale, partenerilor sociali.  

Art. 33. Consiliul Profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru. De 

asemenea, acesta se întruneşte în următoarele situaţii: când directorul consideră necesar, la 

solicitarea a două treimi din membrii Consiliului Profesoral, a jumătăţii plus unu din efectivul  

Consiliului Reprezentativ al Părinţilor sau la solicitarea a două treimi din efectivul Consiliului 

de Administraţie, pe probleme educaţionale.  

Art. 34. Consiliului Profesoral propune, veghează ,evaluează procesul  didactic şi educaţional  

Art. 35. CP validează propunerile dirigintelui privind situaţia şcolară semestrială sau anuală 

după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe,repetenţi şi acestea sunt trecute în 

procesele verbale ale şedinţelor.. 

Art. 36. Validează notele de purtare prezentate de diriginte, şi aprobate de consiliul clasei şi 

notele mai mici de 7, respectiv  sub calificativul bine în învăţământul primar. 

 

2.2 Consiliul Clasei  
 

Art. 37. Consiliul Clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa 

respectivă, plus 1 părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi, pentru toate clasele, cu 

excepţia celor din învăţământul primar, din elevul, responsabilul clasei respective.  

Art. 38.  Consiliul Clasei  va urmări pe tot parcursul anului şcolar evoluţia şi purtarea elevilor 

la ore, şi va consemna în fişa de urmărire a elevilor  comportamentul, activitatea la ore a 

acestora. 

a. Fişa de urmărire a comportamentului elevului la şcoală, este pusă în catalog de către 

dirigintele clasei  

b. Forma şi rubricile de urmărire a comporamentului la şcoală şi  la evenimente 

organizate de şcoală  a elevului vor fi aprobate de Consiliul Clasei şi de Consiliul 

Profesoral. 

c. Consemnările profesorilor vor fi discutate cu elevii la orele de dirigenţie şi consiliul 

clasei, şi se vor lua măsuri de recompensare sau disciplinare. 

Art.39. Preşedintele consiliului clasei este învăţătorul/dirigintele.  

a. Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, 

în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul acestora. 

b. Hotărârile consiliul clasei se consemnează în registrul  de procese-verbale ale 

consiliului clasei. 

c. La şedinţele consiliului clasei participă şi psichopedagogul şcolii sau după caz 

logopedul fără drept de vot, având rol de consiliere şi îndrumare a profesorilor ,  şi 

contribuie mai ales la planul de elaborare a recuperatorii pentru elevii cu un ritm mai 

lent de învăţare sau pentru copiii  cu dizabilităţi. 

Art. 40. Consiliul clasei stabileşte:  

a. notele la purtare pentru toţi elevii clasei; scăderea notei de purtare sub 7 respectiv  sub 

„bine” la învăţământul primar se prezintă spre validare în CP 

b. recompensele pentru elevii cu rezultate deosebite ;  

c. sancţiunile conform prevederilor prezentului Regulament Intern;  

d. măsuri precum şi activităţi suplimentare pentru elevii cu performanţe deosebite.  

e. înregistrează procese verbale despre şedinţe 
 

2.3  Comisiile permanente, comisii cu caracter ocazional, arii curicculare 
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Art. 41.  Numirile în comisiile permanente, sau cu caracter ocazionail , şi conducătorii ariilor 

curriculare sunt numiţi de directorul şcolii la propunerea CP,CC , şi validat de CA. 

Art. 42. Comisiile sunt obligate să întocmească procese verbale despre şedinţe şi activităţi 

Art.43. Atribuţiile comisiilor este definită de Legea educaţiei naţionale din  1/2011 cu 

reglementările şi modificările ulterioare şi Regulamentul de organizare şi funcţiionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar  intrat în vigoare din 13 ianuarie 2015 aprobat de 

OMEN 5115/2014, Legea nr. 53/2003 Codul Muncii republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

A. Comisii permanente 

- Comisia pentru Curriculum şi programe, proiecte educaţionale 

- Comisia pentru consiliere şi prevenirea violenţelor, a discriminării şi a 

abandonului şcolar. 

- Comisia pentru evaluarea internă / CEAC/ 

- Comisia privind activitatea dirigenţială, extracurriculară şi metodică 

- Consiliere şi orientare, activităţi extraşolare şi  remediere şcolară 

- Arii curriculare: 

- Educatoare 

- Învăţători 

- Limbă şi comunicare 

- Matematică şi ştiinţe ale naturii 

- Om şi societate 

- Arte, sport şi educaţia tehnologică 

B. Comisii cu caracter ocazional: 

- Comisia pentru mentorat 

- Comisia pentru acordarea de burse 

- Comisia disciplinară 

 

2.4  Dirigintele clasei 

 
Art. 44. Dirigintele este numit anual de către directorul liceului la propunerea CP şi validat de 

CA.  

Art. 45. Un profesor poate fi diriginte la o singură clasă. 

Art.46. Dirigintele este obligat prin lege să fie la zi cu documentele clasei, respectiv, 

portfoliul clasei. De asemenea răspunde de completarea catalogului clasei, şi carnetului de 

elev. 

Art. 47. La fiecare început de an şcolar se stabileşte o oră pe săptămână, aprobată de 

directorul şcolii pentru consultare cu părinţi sau tutorele legal pentru discutarea problemelor 

educaţionale. 

Art.48. La fiecare început de an şcolar înpreună cu directorul şcolii şi personalul de 

întreţinere se asigură că clasa respectivă este pregătită pentru demersul actului educaţional, şi 

sunt înlăturate  problemele care poate produce accidente corporale. 

Art. 49. La începutul anului şcolar dirigintele, la primele ore ţine cu colectivul clasei pregătire 

în domeniul de prevenirea şi stingerea incediilor, securitaţii şi sănătăţii în muncă, prelucrează 

regulamentele de circulaţie, normele de protecţie a mediului la care va întocmi procese 

verbale ce vor fi semnate de fiecare elev în parte. Documentul va fi depus la secretariatul 

şcolii. 

Art. 50. La fiecacare început de an şcolar este obligat ca la oglinda casei să afişeze lista cu 

numele elevilor, orarul, colectivul clasei, consiliul elevilor, regulamentul de ordine interioară, 

planificarea serviciului pe clasă pentru fiecare săptâmănă de curs, după caz planificarea 
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serviciului de circulaţie şi orice document şcolar care este necesar pentru informare / burse , 

burse sociale, bani de liceu, planificarea examenelor, etc, 

Art. 51. Urmăreşte frevenţa elevilor la ore, motivează absenţele pe baza documentelor 

justificative, stabilite conform Regulamentelor interioare. 

Art. 52. Urmăreşte igiena corporală a elevilor. 

Art. 53. Stabileşte ziua şi ora şedinţelor cu părinţi, la care întocmeşte proces verbal de 

şedinţă. 

Art. 54. Stabileşte împreună cu conducerea clasei, serviciul săptămânal pe clasă. 

Art. 55. La sfărşitul cursurilor verifică dacă clasa este în ordine, verifică băncile şi se asigură 

că nu au rămas resturi alimentare, ambalaje, deşeuri, tabla este ştearsă, şi scaunele sunt 

aşezate pe bancă. 
 

2.5  Cadrul didactic 
 

Art.56. Personalul didactic răspunde disciplinar conform , Legii educaţiei naţionale din  1/2011 

cu reglementările şi modificările ulterioare şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar  intrat în vigoare din 13 ianuarie 2015 aprobat de 

OMEN 5115/2014. 

Art.57. Să folosească baza didactico-materială în scop instructiv- educaţional. 

Art.58. Personalul didactic este obligat ca să prezinte documentele de lucru, respectiv 

planificarea activităţilor didactice: planului de învăţământ pe an, planificarea pe unitate de 

învăţămănt, activităţilor extraşcolare, şi după caz de diriginţie, înaintea începeri cursurilor în 

fiecare an. 

Art. 59. Să completeze la zi condica de prezenţă, prezenţa elevilor, trecerea notelor în catalog, 

şi în carnetul de elev, să încheie situaţia şcolară la materiile la care predă la timp, solicitat de 

director. 

Art. 60. Este de asemenea obligat la solicitarea directorului să suplinească la ore cadrele 

didactice care lipsesc motivat din unităţiile de învăţămănt; directorul va întocmi suplinirea 

cadrelor la ore în mod echitabil. 

Art. 61. Notarea elevilor, calcularea mediilor semestriale şi anuale, examenul de corigentă, 

rezolvarea contestaţiilor, anularea notelor trecute greşite în catalog  se face conform legii, şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  intrat în 

vigoare din 13 ianuarie 2015 aprobat de OMEN 5115/2014. 

Art. 62. Cadrul didactic în caz de boală, evenimente familiare, evenimente rutiere 

neprevăzute, sau dacă este citat de organele judiciare şi nu se poate veni la şcoală este obligat 

să sună din timp la secretariatul şcolii ,să spună cauza lipsei de la locul de serviciu, pentru a 

rezolva suplinirea de la cursuri, şi elevii să nu rămână nesupravegheaţi. 

Art. 63. Cadrul didactic este obligat să nu lase copiii nesupravegheaţii la ore sau la alte 

activităţi didactice sau educaţionale; la sfărşitul orei nu părăseşte clasa pănă aceştia nu au ieşit 

din încăpere, pe hol respectiv în curtea şcolii. 

Art. 64. Cadrul didactic este obligat să sesizeze la secretariat, iar secretariatul să anunţă 

serviciul social din cadrul primăriei Zetea pentru faptele următoare: 

a. preşcolarul, elevul prezintă leziuni grave asupra corpului 

b. dacă sa constantă o gravă malnutriţie 

c. dacă este neglijat cu desăvărşire 

d. dacă posedă informaţii că ambii părinţi sunt plecaţi la muncă, pe o durată mai lungă, şi 

copii nu sunt lăsaţi legal la un adult, care este tutorele legal al elevului. 

Art. 65. Cadrele didactice care ţin orele în laboratoare de fizică, chimie, biologie, informatica, 

sala de sport, şi unde există pericol de vătămare, intoxicare, electrocutare, accidentare trebuie 

să ţină pregătire pentru securitatea în muncă pentru elevii care folosesc dotările respective şi 

va întocmi proces verbal de la şedinţă ce va fi semnat de elevi. 
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Art. 66. Activităţiile extaşcolară desfăşuraăt în afara şcolii, tabere şcolare, excursiile de clasă 

sau pe şcoală se pot organiza conform metodologiei aprobate de minister şi inspectoraul 

şcolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 2.6  Profesorii de serviciu 

 
Art. 67. Cadrul didactic este obligat să desfăşoară serviciu şcolar, denumit în continuare 

profesor de serviciu şcolar, care sunt stabilite în cadrul CP la fiecare început de an, şi este 

obligatoriu pentru fiecare cadru didactic. 

Art. 68. Profesorul de serviciu are în atribuţii următoarele: 

a. este prezent la şcoală cel tărziu la ora 7,30, şi este în şcoală până la ora 15,00. 

b. face turul şcolii înainte de începerea cursurilor, se asigură că totul este în ordine 

c. urmăreşte atribuţiile elevilor de serviciu numiţi săptămânal. 

d. dacă constată vreo neregulă, raportează coordonatorului profesorilor de serviciu, 

responsabilului pe structura şcolară şi directorului. 

e. este în mijlocul elevilor în curte, raportează orice incident directorului şcolii. 

f. dacă constată, evenimente de natură care pun în pericol viaţa elevilor , vătămare gravă 

sună imediat la 112 şi anunţă pe responsabilul pe structura şcolară şi directorul. 

g. verifică înpreună cu secretarul-şef numărul cataloagelor. 

h. numărul profesorilor de serviciu este stabilit de CA în fiecare an, la fiecare structură 

arondată, în funcţie de numărul elevilor şi  a claselor, programarea este afişată în 

cancelarie şi pe hol.  

 

2.7  Responsabil de structură şcolară, la unităţile arondate 

 
Art. 69. Cadrele didactice desemnate ca responsabili de structură şcolară, au următoarele 

atribuţii şi obligaţii de serviciu: 

a. să sesizeze orice eveniment produs pe raza şcolii directorului liceului 

b. să urmărească respectarea programului de lucru a tuturor angajaţilor. 

c. să verifice curăţenia, igienizarea spaţiilor şcolare 

d. să identifice orice problemă care necesită reparaţii 

e. să verifice şi să închide cataloagele la sfărşiutul orelor 

 

Subcapitol 3: Sancţiunile aplicate pentru abaterile disciplinare, obigaţiile de 

serviciu pentru personalul didactic 
 

a. atenţionare verbală individuală; 

b. observaţie scrisă; 

c. punerea în discuţie în cadrul Comisiei de disciplină; 

d. avertisment însoţit de diminuarea calificativului; 

e. diminuarea salariului de baza, cumulat, când este cazul, cu indemnizatia de conducere, 

de îndrumare şi de control, cu pâna la 15% pe o perioadă de 1-6 luni; 
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f. suspendarea, pe o perioada de pâna la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs 

pentru ocuparea unei functii didactice superioare, sau pentru obtinerea gradelor 

didactice, ori a unei functii de conducere, de îndrumare şi control; 

g. destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învatamânt; 

h. desfacerea disciplinară a contractului de muncă 
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Subcapitolul 4: Sructura, organizarea şi responsabilităţile personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic 

 

4.1 Serviciul de secretariat 

 
Art.70. Compartimentul de secretariat este organizat, conform legilor în vigoare, şi 

organigramei şcolare conform anexei, subordonat direct directorului şcolii. 

a. secretar - şef,  

b. secretar – bibliotecar 

c. secretar cu 0,5 normă 

d. îngrijitori 

 

 

4.1.1  Secretarul-şef şi secretarul 
 

Art. 71.  Secretariatul se asigură de transiterea informaţilor la nivelul şcolii pentru angajaţi, 

elevi, părinţi dar şi spre autorităţile locale, judeţene şi guvernamentale. 

Art. 72. Secretariatul lucreză cu publicul pe baza unui orar aprobat de CA şi director. 

Art. 73. Ţine evidenţa intrărilor şi ieşirilor de documente în registrul de intrare-ieşire 

Art. 74. Completează, verifică şi păstrează la zi documentele secretariatului. 

Art. 75. Secretarul-şef răspunde de securitatea cataloagelor, şi verifică după programul  şcolar 

integritatea catalogelor, şi împreună cu condica de prezenţă închide în dulap la care numai el 

are acces, la secretariat. 

Art.76.  Ştampila liceului se păstrează conform legii; după terminarea programului de lucru 

va fi păstrat închis de secretarul-şef al liceului. 

Art. 77. Documentele de stat sau cu regim special vor fi păstrate şi administrate conform 

legilor în vigoare, şi răspunde înpreună cu directorul pentru aceste documente speciale. 

Art.78. Înainte de arhivare, împreună cu directorul verifică cataloagele primite pe baza 

procesului verbal de la diriginţi. 

Art.79. La sfărşitul anului şcolar trece situaţia şcolară a elevilor în registrul matricol. 

Art.80. Orice document privind situaţia şcolară a elevului va fi trecut în catalog de către 

secretarul-şef respectiv secretar  la rubrica menţiuni cu numărul şi data documentului cum ar 

fi: transfer la altă clasă, transfer la altă localitate în cadrul liceului, transfer la alte unitate 

şcolară,venit de la altă unitate şcolară, abandon şcolar, neîncheiat situaţia şcolară din cauza 

bolii, exmatriculare temporară, exmatriculare definitivă etc. 

Art. 81.  Colectarea şi furnizarea datelor despre angajaţi sau elevi se poate efectua numai în 

scopuri stabilite de lege. 

 

4.1.2  Bibliotecarul şi profesorul documentarist  

 
Art.82. În şcoală funcţionează patru biblioteci şcolare şi este administrată de bibliotecarul 

şcolii  sau după caz de profesorul documentarist. 

Art. 83. Biblioteca şcolară funcţionează pe baza orarului afişat  la intrare care este aprobat de 

CA. 

Art. 84. Este interzis pentru bibliotecari sau pentru profesorul documentarist să lasă 

nesupravegheaţi copiii care au intrat în sala de bibliotecă.  

 

4.1.3  Îngrijitorii 
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Art.85. Programul îngrijitorului este stabilit de director; la  fiecare început de săptămănă de 

regulă luni dimineaţa; directorul ţine şedinţă în care va stabili pentru fiecare îngrijitor în parte 

activităţile săptămânale. 

Art. 86. Îngrijitorul este direct răspunzător de curăţenia  şcolii. 

Art.87. Îngrijitorul răspunde de manipularea solvenţilor chimice utilizaţi în întreţinerea 

curăţeniei, respectiv  etichetarea şi depozitarea lor în încăperi corespunzătoare care se ţin 

închise, conform legii. 
 

4.2  Serviciul contabil-financiar 
 

Art. 88. Comparimentul contabil-financiar este organizat şi funcţionează conform legii. 

Art. 89. Compartimentul contabil-financiar se compune din: 

a. contabil-şef 

b. contabil 

c. muncitori 

d. conducători de autobuze şcolare 

e. casiera 

 

 

4.2.1  Contabilul-şef şi contabilul 
 

Art. 90. Atribuţiile  contabilului-şef şi ale  contabilului: 

a. gestionarea întregului patrimoniu al liceului 

b. întocmirea proiectului de buget 

c. raportul de execuţie bugetară 

d. contabilizarea cheltuierilor şi veniturilor 

e. inventarierea 

f. întocmirea documentelor privind angajarea,  lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 

conform legii. 

g. orice  alte atribuţii şi responsabilităţi stabilite de CA şi directorul şcolii. 

 

4.2.2 Muncitorii 
 

 Art. 91. Atribuţiile muncitorilor:  

a. Programul muncitorilor este stabilit de director; la  început de săptămănă; de regulă 

luni dimineaţă directorul ţine şedinţă, în care va stabili pentru fiecare îngrijitor în 

parte activităţile săptămânale. 

b. atribuţiile şi obligaţiile muncitorilor sunt stabilite de fişa postului, şi în contractul de 

muncă, respectiv de codul muncii, şi de regulamentul intern. 

 

4.2.3 Conducătorii autobuzelor şcolare 
 

Art. 92. Obligaţiile şi atribuţiile conducătorilor de autobuze şcolare: 

a. să aibă asupra lor toate documentele  de drum necesare, tabel nominal cu elevi 

transportaţi conform legii. 

b. să nu devieze de ruta stabilită de director şi  cel înscris în foaia de parcurs 

c. să transporte persoanele de drept; este interzis transportul persoanelor străine  

d. să nu lase singuri, nesupravegheaţi pe  elevii transportaţi în autobuz 

e. să procure din timp documentele necesare pentru conducerea autobuzului şcolii 

f. să anunţe orice incident petrecut pe traseu  şi în timpul transportului   
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g. să sesizeze directorul despre starea technică a autobuzului 

h. este interzis să depaneze autobuzul; depanarea se face la ateliere specializate 

 

Subcapitolul 5: Sancţiunile aplicate pentru abaterile disciplinare, obigaţiile 

de serviciu pentru personal didactic auxiliar şi nedidactic: 

 
1. atenţionare verbală 

2. atenţionarea scrisă 

3. discutarea abateri în comisia de disciplină 

4. diminuarea calificaticului 

5. diminuarea salariului pe 1-3 luni cu 5-10% 

6. desfacera contractului de muncă 
 

  

Capitolul VI. 

Drepturile şi obligaţiile preşcolarilor şi  elevilor 

 
Subcapitolul 1: Dispoziţii generale 

 
Art.93. Se consideră elev şi preşcolar al Liceului Teoretic Dr. Boros Fortunat persoanele care 

sunt însrise la liceul respectiv, şi le sunt semnate, contractele educaţionale de către părinţi sau 

tutorele legal. 

Art. 94. Transferul de la o altă unitate liceală, nivel liceu este premis  în următoarele cazuri: 

a.  dacă elevul respectiv nu a săvărşit acte de violenţă, sau infracţiune 

b.  nu a fost exmatriculat de la o altă unitate liceală,  

c.  nu a avut peste 100 de absenţe nemotivate anul anterior sau  anul în curs 

d.  nu a avut  nota la purtare sub  nota 7 în anul anterior sau în anul în curs. 

Art. 95. În Liceul Teoretic Dr. Boros Fortunat se pot înscrie în primul rînd copiii ai căror 

părinţi au domiciliul sau reşedinţa în comuna Zetea.  

 

 

Subcapitolul 2: Consiliul Elevilor  
 
Art. 96. La nivelul liceului funcţionează Consiliul elevilor, format din responsabili aleşi de la 

fiecare clasă, conform reglementărilor în vigoare. 

Art. 97. Consiliul elevilor funcţionează pe baza unui regulament propriu aprobat de CA. 

Art. 98. Consiliul elevilor poate propune în scris spre forurile de conducere măsuri pentru 

rezolvarea problemelor elevilor pe care îi reprezintă, în spiritul legislaţiei şi regulamentelor în 

vigoare.   

Art. 99. Preşedintele CE poate participa la CA numai ca observator, fără drept de vot. 

 

 

Subcapitolul 3. Drepturiile şi obligaţiile, preşcolarilor şi elevilor 

 
Art. 100. Sunt obligaţi să se prezinte la timp la ore, cursuri, activităţi didactice  stabilite de 

CA 

Art. 101. Elevii au dreptul: 

a.  beneficiează, de studiu gratuit 



14 

 

b. primesc manuale şcolare  gratuite  până la clasa a 10-a inclusiv 

c. alegerea obiectelor opţionale 

d. la burse conform legii 

e. pot participa la şedinţele consiliului elevilor, pot fii aleşi şi au dreptul de a alege 

potrivit reglementărilor în vigoare. 

f. reducere la transport în condiţiile legii 

g. reducere la spectacole şi muzee 

h. să folosească materialele didactice sub supravegherea cadrului didactic 

Art. 102. Elevii care nu s-au prezentat la activităţile didactice, ore, cursuri sunt trecute absent. 

Art. 103. Elevii au obligaţia să se legitimeze cu carnetul de elev la intrarea în şcoală. 

Art.104. Să aibă o conduită satisfăcătoare faţă de angajaţii liceului, să nu instige şi să nu 

participe la acte de violenţă; Să sesizeze de îndată cadrul didactic sau orice angajat dacă 

constat acte de violenţă, sau evenimente ce pot duce la rănirea, vătămarea corporală a elevilor 

din liceu. 

Art. 105. Este interzisă pentru elevi: 

a. introducerea, deţinerea, comercializare şi folosirea în şcoli a armelor albe, tutun, 

alcool, droguri, etnobotanice, materiale pirotechnice, explozibil, spray lacrimogen, 

brichetă, bâte; aceste cazuri vor fi sancţionate cu sancţiuni disciplinare, respectiv 

scăderea notei la purtare, şi după caz vor fi anunţate organele de poliţie. 

b. Să nu părăsească incinta şcolii în timpul pauzei, fără avizul profesorului de serviciu; 

părăsirea şcolii la ore ţinute în aer liber, la orele practice în afara şcolii se face numai 

sub îndrumarea profesorului cu care se ţine cursul, prin respectarea regulamentelor de 

circulaţie; la orele de educatie fizică se deplasează organizat, şi pe itinerarul stabilit de 

directorul şcolii. 

c. este interzisă să alerge pe holuri şi coridoare, să se aşeze  pe bănci şi pe catedră, pe 

calorifere, să se  urce cu încălţat pe mobilier, să urle în şcolală. 

d. elevii nu au voie să mestece gumă, să mănănce şi să bea în timpul orelor. 

e. se interzice intrarea în şcolală cu ţinute indecente , precum: pantaloni decupaţi, pantaloni 

scurţi, rochii şi fuste scurte, bluze scurte, decoltate sau decupate, tricouri sau maiouri 

indecente, haine cu inscripţii ori înscrisuri provocative; 

f. se interzice purtarea la şcoală a podoabelor scumpe sau excesiv de mari, precum: 

lanţuri, mărgele, brăţări metalice, inele; 

g. elevilor de sex masculin se interzice folosirea de cercei. 

h. preşcolarilor si elevilor este interzis accesul în şcoală cu unghi mari, şi vopsite, 

i. fetele  să nu fie machiate. 

j. se intezice în totalitate purtarea piercingului şi a  tatuajelor în locuri vizibile. 

k.  sunt interzise atingerile corporale de tentă sexuală. 

l. este inerzisă jocul de noroc sau jocul cu cărţi  

m. este interzisă modificare notelor trecute în carnetul de elevi; orice constatare în acest 

sens se consideră abatere disciplinară. 

n. este interzisă intrarea în ateliere sau în camera cu cazane, depozite de chimicale etc,  

urcarea pe stocuri de lemne, aplecarea peste balustradă şi în clasă peste geamuri. 

o. este interzisă aruncarea de obiecte pe curte, spaţiul verde, sau din geam spre curte sau 

spre spaţiul verde. 

p. să distrugă documentele şcolare: cataloage, foi matricole, carnete de elev etc; Se 

consideră abatere disciplinară gravă, şi după caz ora fi anunţate organele de poliţie. 

q. să intre fără prezenţa profesorului de specialitate în laboratoarele şolii cum ar fi: 

informatică, fizică, chimie, biologie sau sala de sport etc. 

r. folosirea  aparatelor  electronicce/gadgeturi/ în timpul orelor - /MP3, MP4, telefoane 

mobile, tablete, laptopuri etc.  - este interzisă. Excepţie de la aceste prevederi se fac 
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orele de curs la care sunt permise cu acceptul cadrul didactic, şi sunt utilizate în scop 

instructiv-educativ. 

s. aparatele electronice trebuie închise în timpul orelor , gadgeturile folosite în timpul 

orei  vor fi confiscate şi depuse la secretariat, şi vor fi înapoiate la sfărşitul 

semestrului, şi se pedepsec cu sancţiuni. 

t.  totodată este interzisă folosirea conectoarelor pentru reîncărcarea aparatelor 

electronice, gadgeturi. 

u. este interzisă deplasarea la şcoală cu bicicleta; să intre sau să lasă  bicicleta în curtea şi 

perimetrul şcolii. 

 

Art. 106. Să se prezinte la activităţile didactice în ţinută corespunzătoare şi să aibă igienă 

corporală satisfăcătoare. 

Art. 107. La începutul fiecărui an şcolar, potrivit vârstei sunt obligaţi să se prezinte la consult 

medical, sau să facă analizele medicale după caz potrivit metodologiei elaborate de minister. 

Art. 108. În cazul constatării şi identificării de către cadrele medicale de infecţii, boli 

contagioase care pot duce la înbolnîvirea şi a altor elevi, elevul se îndepărtează din colectivul 

de elevi şi va urma tratamentul prescris de medicul de familie sau specialitate; 

Art. 109. În unele cazuri directorul poate solicita adeverinţă de la medicul de familie sau de 

specialitate despre starea elevului  vindecat şi dacă nu prezintă risc pentru sănatatea altor elevi  

poate reveni la cursuri.  

Art. 110. Să prezintă carnetul de elev de fiecare dată când este cerut de dirigintele, de 

profesor pentru trecerea notelor; neprezentarea carnetului se consideră abatere disciplinară. 

Art. 111. Să aibă grijă de sălile de clase, holuri, coridoare,de grupurile sanitare, mobilier 

şcolar, table, materiale didactice, manuale, cărţi inventariate la bibliotecă etc. 

a. în cazul distrugerii sau lipsei cărţilor împrumutate este obligat la plata de 5 ori a 

valorii cărţilor, sau de înlocuirea lor.. 

b. distrugerea constatată din partea elevilor  va fi remediată prin contribuţia  părinţilor. 

Art. 112. Este obligat să frecventeze cursurile şcolare conform orarului; absenţa de la cursuri 

este permis doar în cazul  unor motive întemeiate cum ar fi:  

a. boală  

b. tratament medical de specialitate 

c. tratament la cabinet stomatolog  

d. evenimente familiare la cererea expresă a părintelui /cererile tipizate se ridică de la 

secretariatul şcolii/ 

e. la cererea organelor judiciare 

f. participarea la olimpiade, concursuri şcolare, culturale 

g. care urmează şcoala de şoferi numai în cazul efectuării consultaţiei medicale ce 

serveşte la înscrierea la şcoala de şoferi 

h. examenul teoretic şi practic efectuat de poliţia rutieră 

Art. 113. Elevul se învoieşte de la cursuri: 

a. pentru o zi intreagă învoirea de la şcoală se face de dirigintele clasei şi directorul 

liceului. 

b. învoirea pe parcursul zilei după ora 10, se face cu acordul profesorilor de specialitate 

cu care are oră, cu încuvinţarea dirigintelui. 

c. Pentru motivarea absenţelor este obligat ca părintele sau tutorele legal în cazul 

minorilor să prezinte actele justificative în termen de 7 zile. După 7 zile absenţele se 

consideră nemotivate. 

Art. 114. Absenţa se motivează numai în condiţiile următoare: 

a. În cazul întârzierii de la cursuri,cu acordul  profesorului, care  motivează absenţa; 

motivarea se face  numai de profesorul de specialitate. 
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b. Pentru  motivarea absenţelor în celelalte cazuri răspunde directorul şi dirigintele clasei 

şi se efectuează pe baza actelor justificative prezentate. 

Art. 115. Este obligat ca în cazul abaterilor disciplinare grave, elevul să se prezinte împreună 

cu părintele sau tuturorele legal la cabinetul psichopedagogic, pentru consultare şi consiliere 

pedagogică pentru remedierea comportamentului. 

Art. 116. De asemenea elevul, parte vătămată are dreptul la consiliere psichologică gratuită la 

cererea părintelui sau a tuturorelui legal. 

Art.117.  Cu consinţămăntul părinţilor, sau al tutorelui legal, elevul poate fi obligat prin 

sancţiuni disciplinare la activităţi comunitare în cadrul şcolii, sub supravegherea cadrelor 

didactice,  conform specificului vărstei,activităţi care pot ajuta la remedierea 

comportamentului , acest articol este valabil numai în cazul  elevilor din clasele IX-XII. 

Art. 118. Evaluarea, notarea, examenele de corigenţă, modificarea notelor greşite sau 

contestate  a elevilor, transferurile şcolare se realizează conform Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  intrat în vigoare din 13 

ianuarie 2015 aprobat de OMEN 5115/2014. 

 

3.1  Servicul săptămânal pe clasă 
  

Art. 119.Serviciul săptămânal pe clasă: 

a. este obligatoriu pentru elevii din clasele  primare, gimnaziale şi liceuale. 

b. sunt prezenţi la unitatea şcolară la ora 7,45 

c. sunt doi elevi de serviciu; care în timpul pauzelor nu au voie să lase nesupravegheat 

sala de clasă, pentru a preveni distrugerea bunurilor sau a furtului. 

d. Pregătesc sala de clasă pentru programul zilnic: şterg sau spăl tabla; pregătesc creta; 

aranjează băncile, scaunele 

e. dau raportul, înregistrând absenţele 

f. la sfărşitul orelor aerisesc sala 

g. la sfărşitul programului pregătesc obiectele necesare pentru programul următor şi după 

ce se asigură că totul este aranjat vor părăsi ultimii incinta clasei 

 

3.2  Servicul săptămânal pe şcoală 

 
Art. 120. Organizarea serviciului săptămânal  cuprinde elevii din nivele  şcolii gimnaziale 

respectiv liceale. 

a. la nivelul liceal  serviciul pe săptămănă va fi stabilit, vineri pentru săptămăna care 

urmează de directorul adjunct şi diriginteţii claselor 

b. pentru serviciu sunt cooptaţi elevi din clasele IX-XII. Numele elevilor care efectuează 

serviciul este trecut şi afişat pe tabla de la intrarea în cancelaria şcolii. 

c.  săptămânal sunt  programaţi opt elevi dintre care: 2 la poartă,  2 la parter, 2 la etajul I, 

2 la etajul II. 

La şcoala Jókai Mór din Subcetate  serviciul pe săptămănă este organizat astfel:  

a. fac serviciul pe săptămână  numai elevii clasei a VIII-a 

b. responsabilii serviciului pe săptămăna sunt stabiliţi, vinerea precedentă săptămănii 

care urmează de responsabilul pe structură şcolară şi de diriginşii claselor 

c. serviciul este efectuat de patru elevi: la poartă, în curte şi la intrarea în şcolală 

Art. 121. Atribuţiile elevilor serviciului săptămânal pe şcoală: 

a. sunt prezenţi la şcoală la ora 7,30, şi cu personalul didactic de serviciu fac turul 

şcolii; veghează elevii deja veniţi la şcoală , asigură ordinea şi liniştea în şcoală. 

b. verifică intrarea elevilor pe baza carnetului de elevi; care nu au carnetul la ei vor fi 

trecute în caietul de serviciu. 
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c. la sfărşitul orelor, trimit elevii în curte; veghează intrările-ieşirile clădirii sau a 

curţii, şi supraveghează elevii din curte. 

d. la sfărşitul timpuli de recreere, elevii vor fi aşezaţi în grupuri organizate pe clase la 

intrare 

e.  vor permite intrarea elevilor pe două rănduri 

f. veghează comportamentul elevilor la urcarea  pe scşri şi pe coridoare  

g. raportează orice incident personalului de serviciu 

 

3.3  Serviciul de zi pe şcoală 
 

Art. 122. Serviciul de zi este organizat  din elevii liceali. 

Art. 123. Elevul de serviciu are în atribuţii: 

a. să fie prezent la 7,40 în şcoală, şi să ceară registrul de la profesorul de serviciu. 

b. este responsabil de soneria şcolii 

c. trece în registru elevii care chiulesc, părăsesc orele sau incinta şcolii 

d. urmăreşte persoanele care intră în şcoală; şi dacă este cazul anunţă secretariatul 

e. veghează căile de intrare a şcolii în timpul orelor 

f. serviciul începe la ora 7,40 şi se termină la ora 15,00 după predarea registrului de 

control la profesorul de serviciu 

 

3.4  Serviciul de circulaţie 

 
Art. 124. Serviciul este organizat la liceu, şi este atribuit elevilor  clasei a VIII-a. Atribuţiile şi 

obligaţiile elevilor participante la serviciul de circulaţie: 

a. să participe la şedinţele de pregătire pentru acest scop, ţinute de personalul postului de 

poliţie din Zetea. 

b. să fie prezenţi la şcoală la ora 7,30 şi să se prezinte la locul stabilit, la trecerea de 

pieton. 

c. să fie echipaţi în înbrăcăminte reflectorizantă şi să aibă asupra lor tăbliţa de „stop” 

d. dirijează circulaţia la trecerea de pieton conform cunoştinţelor dobândite la pregătirile 

efectuate de personalul  postului de poliţie din Zetea. 

e. serviciul este obligatoriu dimineaţa, la venirea elevilor; în timpul pauzelor la 

supravegherea procesului de deplasare  spre sala de sport şi înapoi la şcoală. 

f. organizarea serviciului revine dirigintei clasei din care fac parte elevii. 

 

 

 Subcapitolul 4: Recompesele elevului 

 
Art. 125. Preşcolarii şi elevii pot beneficia de recompense conform legii. 

Art. 126. Recompensele sunt: 

a. evidenţierea în faţa clasei, sau  a şcolii 

b. burse de merit, de studiu 

c. premii, cărţii, diplome, medalii 

Art. 127. La sfârşitul anului şcolar, pentru învăţătură diplomele se acordă: 

a. la şcoala primară cei care au calificativul „foarte bine” la toate materiile; numărul 

diplomelor nu este limitată. 

b. la gimnaziu şi liceu primele trei dacă au media generală peste nota 9,00 

c. sub media 9,00 chiar dacă sunt în primele trei la învăţătură se acordă menţiune 
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Subcapitolul 5: Sancţiunile elevului 
 

Art.128. Sancţiunile elevului care nu îndeplineşte serviciul şcolar / serviciul săptămănal pe 

clasă, serviciul săptămănal pe şcoală, serviciul zilnic la liceu/ se pedepseste: 

a. cu atenţionare verbală 

b. cu atenţionarea scrisă 

c. cu mustrare scrisă şi automat scăderea notei la purtare 

d. cu mutarea disciplinară a elevului în altă clasă 

Art.129. Sancţiunile pentru comportamentul elevilor, cei care nu respectă vestimentaţia,  şi  

aspectul fizic stabilit de regulament şi  altercaţiile minore fără vătămare între elevi se 

sancţionează asfel: 

a. cu atenţionare verbală 

b. cu atenţionarea scrisă 

c. cu mustrare scrisă, automat scăderea notei la purtare 

d. cu mutare disciplinară în altă clasă 

e. cu scăderea notei de purtare  

f. cu eliminarea de la cursuri pe 3-5 zile 

g. cu exmatricurale cu drept de reînscriere 

h. cu exmatricurale fără drept de reînscriere 

 

Art.130. Sancţiunile pentru  absenţe nemotivate, distrugere, limbaj neadecvat repetat, 

comportament deviant, atentat la siguranţa şcolară, furt,  vătămare corporală, vătămare 

corporală gravă-  la ultimele patru abateri disciplinare şcoala  sesizează  şi organele de 

poliţie din Zetea-  se sancţionează astfel: mutare disciplinară în altă clasă 

a .cu  scăderea notei la purtare  

      b. cu eliminarea de la cursuri pe 3-5 zile 

d. cu exmatriculare cu drept de reînscriere 

e.  exmatricurale fără drept de reînscriere  

 

 

Art. 131. Toate sancţiunile se stabilesc conform Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar  intrat în vigoare pe 13 ianuarie 2015, aprobat 

de OMEN 5115/2014 şi de Regulamentul de Ordine Inerioară a Liceului Dr.Boros 

Fortunat, în care este adaptat la specificul vărstei.  

Art. 132. Sancţiunea : 

a. se trece în catalog  şi în carnetul de elev la menţiuni 

b. scăderea notei la purtare pe parcursul semestrului ,de către comitetul de disciplină şi 

consiliul clasei va fi trecută de diriginte la rubrica /purtare/respectivă: nota/data şi nr. 

actului  

c. sancţiunea aplicată se poate modifica de către comitetul de disciplină sau consiliul 

clasei şi validată de CP dacă elevul va avea după aplicarea sancţiunii un comportament 

ireproşabil, la sfărşitul semestrului sau anului şcolar. 

d. sancţiunea aplicată de consiliul clasei, consiliul profesoral şi comisia de disciplină se 

comunică în scris se înmânează personal părintelui sau tutorelui legal, sau va fii 

expediată de secretariat prin scrisoare recomandată, în decurs de 10 zile. Sancţiunea 

poate fi contestată conform legii. 

 

Capitolul VII. 

Drepturile şi obligaţiile părinţiilor şi tutorelui legal 
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Subcapitolul 1: Dispoziţii generale  

 
Art. 133. Drepturiile şi obligaţiile părinţilor  este reglementat de Constituţia României,  de 

Legea educaţiei naţionale din  1/2011 cu reglementările şi modificărlei ulterioare şi 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  intrat în 

vigoare din 13 ianuarie 2015, aprobat de OMEN 5115/2014, şi de respectivul regulament. 

 

Subcapitolul 2: Organizaţiile părinteşti 
 

Art. 134. Părinţii se pot organiza potrivit reglementărilor în vigoare în asociaţii de părinţi pe 

mai multe nivele; adunarea generală a părinţilor, comitetul de părinţi, şi consiliul 

reprezentativ al părinţilor. Atribuţiile sunt stabilite de Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar  intrat în vigoare din 13 ianuarie 2015 

aprobat de OMEN 5115/2014 printre care: 

a. în fiecare an se alege 2 reprezentanţi în CA 

b. urmăreşte activitatea unităţii şcolare, ajută şi susţine şcoala, propune spre 

conducera şcolii activităţi educaţionale 

c. se implică în buna derulare şi respectare a Regulamentului intern al şcolii 

d. hotărârile structurilor părinteşti nu sunt obligatorii pentru conducerea şcolii  

e. se interzice implicarea personalului şcolii la strângerea  fondurilor băneşti, în 

activităţi financiare. 

f. drepturile şi obligaţiile sunt stabilite conform legii. 

 

 

Subcapitolul 3: Îndatoririle părinţilor şi tutorilor legali 

 
Art. 135.  Îndatoririle şi drepturile părinţilor/ preşcolari, elevi/: 

a. să înscrie la şcoală conform vârstei, şi să semneze contractul educaţional cu Liceul 

Teoretic Dr. Boros Fortunat 

b. să nu obstrucţioneze copilul în frecventarea programului şcolar  

c. să  se adreseze respectuos personalului şcolii 

d. să  se intereseze de rezultatele copilului, odată pe lună, sau da câte ori este nevoie 

e. să se prezinte la secretariat sau la audienţe la diriginte când este invitat de diriginte sau 

director. 

f. urmăreşte si semnează zilnic calificativele si notele obţinute de elevi 

g. să se implice în mod amiabil în rezolvarea conflictelor. 

h. să dobândească informaţii despre comportamentul, învăţământul copilului lui. 

i. este obligat să însoţească până la intrarea în şcoală preşcolarii şi elevii primari; iar 

după terminarea cursurilor să aştepte copilul  la ieşirea din şcoală. Este obligat să-l 

informeze personalului didactic , cui să-l încredinţeze copilul  după cursuri, în cazul 

absenţei părintelui sau al tutorelui legal. 

j. să participe la şedinţele cu părinţii 

k. să însoţească la activităţile extraşcolare copilul dacă este solicitat de cadrul didactic. 

l. trebuie să se adreseze medicului de familie în scris dacă refuză vaccinarea copiilor. 

m. dacă pleacă ambii părinţi sau tutorele legal  al preşcolarului sau  elevului părăsind 

domiciliul stabil mai mult de o săptămână, trebuie să depune la secretariat actul 

doveditor de la notar prin care împuterniceşte persoanele în grija cărora a lăsat copilul 

n. poate contesta în  scris - depuse la secratariat în termen de 5 zile - orice sancţiune 

disciplinară, aplicată copilului său. Excepţie face exmatricurălire care vor fi contestate 
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la MEC conform reglementărilor în vigoare; după reevaluare şi   rezultatul comunicat 

decizia finală poate  fi atacată prin cale judecătorească. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul VIII. 

Supravegherea patrimoniului şcolii  şi a elevilor; accesul în 

spaţiile interioare şi în curţile şcolii, paza şi protecţia persoanelor 

în unitatea şcolară Liceul Teoretic Dr.Boros Fortunat 

 
Art.136.  Pentru siguranţa elevilor şi persoanelor din şcoală conducerea şcoli conlucrează cu 

Consiliul Loacal Zetea, Primăria Zetea, Postul de Poliţie din Zetea. 

Art.137. Supreveghearea şi siguranţa elevilor, înlăturarea pericolului de accidente sunt 

stabilite conform legii, şi stipulate în prezentul regulament, atribuţiile personalului este stabilit 

prin fişa postului şi prin Regulamentul de Ordine Interioară al Liceului Teoretic Dr. Boros 

Fortunat. 

Art.138. Accesul personalului didactic şi al personalului tehnico – administrativ aparţinând 

şcolii este permis  

Art.139. Accesul elevilor este permis pe baza carnetului de note vizat anual, şi insigna cu 

stema unităţii Liceului Teoretic Dr.Boros Fortunat  

Art.140. Accesul părinţilor este permis pe baza verificării identităţii acestora  

Art.141. Accesul persoanelor străine este strict intezisă; aceste categorii de persoane se 

identifică la elevul de serviciu de zi, care va însoţi pe acestea la secretariat sau în incinta 

liceului.  

a.  în structurile arondate, accesul se realizează prin verificarea identităţii de către 

responsabilul structurii, şi cu permisiunea directorului. 

b. la intrarea în structurile arondate, şi în liceu se afişează „Intrarea persoanelor străine 

altele decăt părinţii este interzisă, permisiunea de intrare se cere de la directorul 

unităţii din centru” 

c. deranjarea programului şcolar, sau intrarea la cursuri a persoanelor străine, inclusiv 

părinţii, este strict interzisă 

d. este interzisă efectuarea reclamelor , comercializarea în şcoală a diferitelor produse şi 

publicaţii 

Art.142. Accesul persoanelor care ţin cursuri, sau participă la avtivităţi educative altele decăt 

atribuţiile angajaţilor, de la ONG-uri sau instituţii guvrenamentale, este permis numai pe baza 

existenţei unei convenţii, parteneriat, contract cu şcoală în care va fi trecut identitatea 

persoanelor care vor ţine aceste activităţi educaţionale. 

Art. 143. Este intezis blocarea căilor de acces, pentru a nu îngreuna intervenţia pompierilor, 

ambulanţelor. 
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Art.144. Este permis numai accesul autovehiculelor care aparţin şcolii, salvării, pompierilor, 

poliţiei, salubrizării sau Jandarmeriei, precum şi a celor care asigură intervenţia operativă 

pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor interioare (electrice, gaz, apă, telefonie, etc.) 

sau a celor care aprovizionează unitatea cu produse sau materiale contractate. În caz de 

intervenţie sau aprovizionare, în registrul de acces se vor face menţiuni referitoare la intrarea 

în unitate a acestor autovehicule (ora, marca, nr. de înmatriculare, durata staţionării, scopul) şi 

pentru identificarea conducătorului auto.  

Art.145. Este interzis  accesul persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, al celor 

turbulente, precum şi al celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică. 

De asemenea, se interzice intrarea persoanelor însoţit de câini, al celor care poseda arme sau 

obiecte contondente, substanţe toxice, explozive – pirotehnice, iritante – lacrimogene sau uşor 

inflamabile, publicaţii care au caracter obscen sau instigator, precum şi stupefiante sau băuturi 

alcoolice.  

Art.146. Cu ocazia şedinţelor cu părinţii sau a altor întruniri ce au caracter comemorativ, 

educativ, cultural, sportiv, etc. care se desfăşura în incinta unităţii şcolare, conducerea unităţii 

va permite accesul, după efectuarea verificării identităţii persoanelor nominalizate,  

responsabilul cu deschidera şcolii şi închiderea şcolii va fi stabilit de directorul şcolii.  

Art.147. Conducerea unităţii de învăţământ nu asumă nici-o răspundere financiară pentru 

furtul, dispariţia banilor, dispariţia obiectelor personale ale personalului, preşcolarilor sau al 

elevilor.  

Art.148. Înainte şi după terminarea orelor educaţionale, supravegearea clădirii revine 

îngrijitorului de la ora 6.00 pănă la ora 17,00. 

Art.149. Clădirea şcolii zilnic va fi închis de către personalul desemnat de director, care va 

verifica, în prealabil, respectarea măsurilor pentru paza contra incendiilor şi siguranţei 

imobilului, şi va activa camerele de supraveghere. 

Art.150. Directorul stabileşte cine are dreptul de a deţine chei pentru a intra în şcoală. 

Art.151. Pătrunderea fără drept în sediul unităţii de învăţământ se pedepseşte conform 

prevederilor legii, şi după caz vor fi anunţate organele de poliţie din Zetea. 
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Capitolul IX. Dispoziţii finale 

 

Art.152. Regulamentul Intern se prelucrează elevilor, părinţilor şi întregului personal al 

unităţii cu proces verbal şi semnătura tuturor celor instruiţi, imediat ce este aprobat de 

Consiliul de Administraţie.  

Art.153. Nerespectarea Regulamentului Intern atrage după sine sancţionarea persoanelor 

vinovate, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din 

învăţământul preuniversitar.  
Art.154. Necunoaşterea sau ignorarea deliberată a prezentului regulament ca şi a tuturor 

documentelor care reglementează procesul de învăţământ, nu absolvă de răspundere şi nu pot 

fi invocate drept scuză.  

Art. 155. Regulamentul  de Organizare Internă va fi multiplicat pentru a putea fi consultat ori 

de câte ori este nevoie.  

Art.156. La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă toate dispoziţiile 

contrare a CA, CP, CC care nu sunt în conformitate  cu prezentul regulement. 

Art.157. Prezentul regulament poate fii modificat, şi adaptat conform legilor şi 

regulamentelor în vigoare. 

 

 

 

Prezentul Regulament de Ordine Interioară a fost dezbătut la data: 

 

-  în şedinţa Consiliului Profesoral   11.06.2015 

 

- aprobat de Consiliul de Administraţie: 17.06.2015 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


