
LICEUL TEHNOLOGIC AUTO-CURTEA DE ARGEȘ 
STR.RÎMNICU VÎLCEA, nr.41 

Tel./Fax 0248 721720 

 

 1 

     Nr.1661/14.10.2014 

 

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO 

 

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ 

Anul școlar 2014-2015 

CAPITOLUL I. 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Regulament de ordine interioară este elaborat în baza: 

-  Prevederilor Constituției României 

- Legii învățământului ne.1/2011 republica cu modificări si completări ulterioare 

- Art.6 alin.2din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

aprobat prin 4925/08.09.2005 

Codul Educației-2009 

- Codul Muncii (Legea nr.53/2003). 

- Declarația universală a Drepturilor Omului 

- Convenția cu privirea drepturilor copilului. 

- Alte reglementări aprobate de M. E. C. T.S., de Inspectoratul Școlar al Județului Argeș sau de alte 

autorități centrale și locale cărora sistemul de învățământ li se subordonează direct sau indirect. 

 Prezentul regulament este o particularizare a Regulamentului școlar la nivelul existențelor impuse de 

condițiile existente în Liceu Tehnologic Auto și a aprobat în ședințele Consiliului de administrație, Consiliului 

profesoral, Consiliul elevilor si Comitetului de părinți. 

Regulamentul de ordine interioara cuprinde norme de ordine si disciplină în care dorim să se desfășoare 

activitatea Liceului Tehnologic Auto Curtea de Argeș.  

Un exemplar din Regulamentul de organizare si funcționare a unități de învățământ preuniversitar, precum si 

un exemplar din Regulamentul de ordine interioară al școlii noastre se află la bibliotecă pentru a putea fi 

consultat de orice angajat al scolii, de elevi și de părinți. 

După aprobarea, direcțiunea, diriginții și șefii  de compartimente vor comunica elementele de conținut 

întregului personal, elevilor si părinților pentru respectarea și punerea în practică și vor preda conducerii 

liceului întregului personal, verbale de instruire a acestora în cadrul orei de dirigenție, respectiv ședința cu 

părinții. Conducerea școlii va coordona prelucrarea regulamentului de către diriginți la clase, elevilor si 

părinților, sub semnătură. 

 Prevederile acestui regulament se pot completa și/sau modifica de câte ori este cazul, la solicitarea a 

2/3 din nr. membrilor Consiliului de administrație și cu acordul liderului sindical. Inițiativa modificării 

Regulamentului de ordine interioară poate aparține: consiliului elevilor (2/3), cadrelor didactice care constituie 

cel puțin o catedră, personalul didactic auxiliar sau personalului nedidactic (dacă inițiativa aparține unui 

număr de cel puțin 5 angajați), conducerii organizației de sindicat sau directorului școlii. Pentru directorului 

liceului, inițiativa modificării devine obligatorie in cazul in care prevederile Regulamentului de ordine 

interioara devin incompatibile cu dispozițiile legale in vigoare.  
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CAPITOLUL II. ORGANIZAREA ACTIVITĂTII 

Art.1.Compartimentele existente in cadrul Liceul Tehnologic Auto, Curtea de Argeș sunt consiliul Elevilor, 

Consiliul Profesoral, Consiliul de Administrație precum si Administrația. 

Programul de desfășurarea a activităților didactice este cuprins in intervalul 8,00-14,00 pentru 

învățământul de zi, excepție făcând grupurile de practica ce pot să-și desfășoare activitatea si intre orele 14-

20. Pentru toate clasele ora de curs este de 50 de minute cu pauze mici de 10 minute, iar pauza mare are 20 de 

minute intre orele 10
50

-11
10

 la liceu si intre 9
50

-10
10

 la gimnaziu. 

 Serviciul secretar funcționează întru-un schimb de interval 8.00-16,00. Accesul publicului este permis 

între orele 10,00-14,00, iar accesul elevilor este permis numai între orele 12,00-14,00. 

 Personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic își desfășoară activitatea conform graficului 

stabilit de șefii de departament. Modificarea timpului de lucru, definitiv sau temporar se face cu acordul 

conducerii. Nerespectarea timpului de lucru se sancționează conform legilor in vigoare.  

 Celelalte servicii didactice auxiliare (laborant, informatician, tehnician) funcționează in intervalul 

școlar la solicitarea cadrelor didactice si a conducerii scolii, in acord cu fisa postului. 

 Alte activități, conexe procesului de învățământ, dincolo de limitele temporare precizate se pot 

desfășura cu acordul conducerii scolii. 

 În toate spațiile închise, destinate activităților didactice, didactice auxiliare sau nedidactice se interzice 

folosirea unor surse de încălzire suplimentara. Excepțiile, temeinic justificare, pot fi aprobate doar de director. 

 În spațiile destinate activității didactice, didactice auxiliare sau nedidactice la terminarea serviciului se 

decuplează la sursa de alimentare electrică toate aparatele din dotare(fac excepție frigiderele de la grădinița, 

calculatoarele aflate în dotarea secretariatului, cabinetelor de informatică sau alte cabinete) și fiecare 

responsabil de sală, atelier, laborator sau cabinet se asigura că a  întrerupt funcționarea lămpilor de iluminat. 

  Pentru ca în situația de urgentă să fie posibil accesul în toate clădirile liceului câte un 

exemplar din fiecare cheie se află la conducerea unității. 

Art. 2. Conducerea liceului este asigurată de către Consiliul de administrație (cf. Art. 30-34 din R.O.F.U.I.P), 

director (cf. Art. 16-26 din R.O.F.U.I.P) si Consiliului profesoral (cf. Art. 27-29 din R.O.F.U.I.P). 

 Atribuțiile, raportării ierarhice și de colaborare sunt stabilite prin reglementările în vigoare din 

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. 

Componenţa Consiliului de administraţie  este urmatoarea : 

1. Dr. ing. Călinescu Ioan- director  

2. Prof. Muraru Marian- director adjunct 

3. Prof. Bădic Valentin -cadru didactic  

4. Prof. Avram Mădălin  -cadru didactic 

5. Prof. Radu Lenuţa -cadru didactic 

6. Prof. Donescu Elena -cadru didactic 

7. Prof. Oprescu Ion -cadru didactic 

8. Dumitru Florin –reprezentant al primarului 

9. Ghită Ion – reprez. al Consiliului local  

10. Frujină Sebastian  –reprezentantul părinţilor 

11. Neacșu Livia–reprezentantul părinţilor 

12. Ionescu Decebal –reprezentant agent economic  

13. Neaga Cătalina – reprezentantul elevilor 

14. Ionescu Decebal –reprezentant agent economic  

15. Neaga Cătalina – reprezentantul elevilor 
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Art.3  Şedinţele consiliului profesoral precum şi atribuţiile acestuia sunt stabilite conform articolelor cuprinse 

în secţiunea a 3-a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţămant preuniversitar. 

Art.4  La Liceul Tehnologic Auto, Curtea de Argeş activitatea didactică se desfăşoară în clădirile şcolii 

repartizate astfel : 

- Şcoala Capul Delului: grădiniţa, clasa 0, clasele I-VIII (10 clase) 

- Şcoala Noapteş : grădiniţa, clasele  I-IV simultan (2 clase) 

- Clădirea liceului :clasele IX-XIV liceu zi şi seral, clasele de profesonală. În total (22 clase ) 

- Corpurile C şi D – ateliere, administrativ, biblioteca , cabinet medical, spaţiu alimentar, serviciu 

tehnic. 

- Corpul  - ateliere  şi hală de repataţii, camin. 

- Clădire sală sport : sala de sport şi atelier tinichigerie.  

- Corpul  - cantină, sală de mese şi laboratoare tehnologice. 

Destinaţia spaţiilor unitaţii atât cele destinate activităţilor educative cât şi cele propuse pentru 

închiriere nu poate fi shimbată decât prin hotărârea Consiliului de Administraţie . 

Art. 5. Constituirea claselor de elevi se face la începutul anului şcolar , cu respectarea urmatoarelor condiţii: 

- Clasele a II-a, a III-a, a IV-a, a VI-a, a VII-a, aVIII-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a, prin înscrierea din 

oficiu a elevilor promovați din anul școlar precedent; 

- Clasele 0 și a I-a se constituie în funcție de planul de școlarizare aprobat 

- Clasele a V-a se constituie în funcție de planul de şcolarizare aprobat  

- În învăţământul liceal şi şcoală profesională, clasele se constituie în funcţie de planul de 

şcolarizare  aprobat, de media de admitere, de opţiuni şi de alte reglementari stabilite la nivel 

naţional 

Art.6  Orarul şcolii şi stabilirea sălilor de clasă se face la începutul anului şcolar de către o echipă coordonată 

de directorul scolii. Orice modificare de orar intra în vigoare (după aprobarea directorului ) din săptămâna 

următoare producerii sale. 

Art.7 Desfăşurarea în bune condiţii a pocesului de învațământ presupune păstrarea bunurilor existente. 

Profesorii, învațătorii, diriginții, ceilalti angajați ai școlii cât și elevii sunt obligați să asigure păstrarea 

bunurilor existente în interiorul școlii cât și în spațiul exterior care apartine școlii. În cazul  în care se vor 

constata nereguli, conducerea unitații școlare va sancționa risipa de materiale, risipa de fonduri financiare, 

precum și deteriorarea sau distrugerea bunurilor. Recuperarea pagubelor materiale constatate se va face de cei 

vinovați. Pentru elevii bursieri paguba va fi recuperată comform(art.122 ROFUIP), sau de la părinți conform 

art.11 din prezentul regulament. 

Regulamentul școlii noastre, va putea fi consultat si de pe pagina web www.      .va fii discutat de la      

începutul fiecarui an școlar de către diriginți,iar elevii și părinții vor semna pentru luarea la cunostință. 

                                                                           

CAPITOLUL III 

                                                                               ELEVII  

Art.8. Drepturile elevilor 

-Să urmeze cursurile în mod gratuit;                                 

-Să utilizeze întreaga bază materială aflată în dotarea școlii; 

-Să desfasoare activitați în cercuri pe discipline conform prevederilor; 

-Să primească carnet de elev vizat anual. 

-Să participle la concursuri și olimpiade școlare. 

-Să  primească premii pentru rezultate deosebite în activitați curriculare și extracurriculare precum și  pentru 

atitudinea civică exemplară. 

-Sa beneficieze potrivit reglementărilor în vigoare de burse și alte forme de sprijin material. 
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-Sa primeasca gratuit manuale școlare până la nivelul stabilit prin lege 

-Să participe la tabere,excursii, drumeții, precum și alte activități extracurriculare organizate de unitatea 

școlară sau de clubul elevilor. 

-Să beneficieze gratuit de asistență medicală, psihopedagogică, de bilete cu prețuri reduse la spectacole, 

manifestări sportive și transport în comun. 

-Să poarte corespondență cu elevii și cu școlile din țară și de peste hotare, corespondență care să nu aducaă 

prejudicii școlii,suveranității și integrității naționale, prestigiului României. 

-Să redacteze și să difuzeze reviste școlare proprii, al caror conținut să fie conform legislației în vigoare 

-Să beneficieze de libertatea de informare și de exprimare 

-Să urmeze cursurile confesiunii religioase careia îi apartin 

Art.9. Îndatoririle elevilor 

-Să frecventeze cursurile și să participe la activitățile din programul de învățare. Părinții pot cere în scris 

diriginților învoirea copiilor pentru maxim o zi de curs/semestru; în cazuri deosebite, la solicitarea scrisa a 

părinților, diriginții pot acorda învoirea pentru maxim 3 zile consecutive de curs .Solicitarile privind învoirile  

ce depasesc 3 zile de curs/semestru pot fi acordate de directori, în baza cererii părinților cu condiția acordului 

în prealabil a dirigintelui. 

-Sa participle la activitățile organizate de școală. 

-Sa aibă o comportare civilizată atât în școală cât și în afara ei. 

-Să îsi îndeplinească atribuțiile de serviciu în cadrul clasei de care aparține, cât și în cadrul școlii. 

-Comportamentul elevilor să fie bazat pe colegialitate și respectul valorilor care să excludă violența ca mijloc 

de rezolvare a conflictelor. 

-Să aibă o ținută decentă, să poarte ținuta școlară stabilită la nivelul școlii, și legitimația de elev ca semn 

distinctiv. 

-Să invețe temeinic, muncind perseverent pentru însușirea cunostintelor predate, conform programelor școlare. 

-Să cunoască și  să respecte legile statului, regulamentul școlar si e cel de ordine interioară 

-Să poarte asupra lor carnetul de elev și să-l prezinte pentru consemnarea notelor,informând totodată părinții. 

 

-Să păstreze cu grijă bunurile materiale aflate în dotarea şcolii. În cazul stricăciunilor provocate din neatenţie 

sau rea voinţă, elevii vor suporta costurile reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse. Dacă nu se cunosc  

vinovaţii, cheltuielile vor fi suportate de întreaga clasă. 

-Să aibă grijă de bunurile material personale; 

-Să anunţe în cel mai scurt timp dirigintele, profesorii de serviciu sau conducerea şcolii în cazul în care apar 

conflicte între colegi sau sunt distruse bunuri material ale şcolii; 

-Să cunoască si să respecte normele de tehnica a securitaţii muncii, cele de prevenire și stingere a incendiilor, 

cele de protecţie civilă şi de protecţie a mediului; 

-Să respecte regulile igienico-sanitare privind igiena individuală,  utilizarea instalaţiilor sanitare şi de 

alimentare cu apă; 

-Să se comporte politicos şi corect în școală, familie şi societate; 

-Să respecte personalul didactic, nedidactic, părinţii precum și colegii, să dea întâietate persoanelor mature pe 

holuri, scări, în afara scolii; 

-Să utilizeze cu stricteţe căile de acces rezervate acestora; 

-Să se prezinte la orele de educaţie fizică îmbrăcaţi corespunzător (trening încaltăminte sport), inclusiv cei 

scutiţi medical; 

- Elevii scutiţi medical pe un semestru sau pe tot anul şcolar au obligaţia să prezinte profesorului de 

educaţie fizică şi sport scutirile medicale în decurs de cel mult două săptămâni de la începerea semestrului 

respectiv; 
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- Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a asista  la orele de sport conform regulamentelor şcolare. 

Acestor elevi le este interzisă şederea în timpul desfăşurării orelor de sport în în sălile de clasă; 

- Să aibă o ţinută corespunzătoare vârstei și statutului de elev: tunsori decente atât la băieţi, cât şi la 

fete, fără bijuterii ostentative; 

- Folosirea machiajului nu este acceptată la elevele de gimnaziu; 

- Să îndeplinească cu conştiinciozitate atribuţiile ce le revin ca elevi de serviciu; 

- Să frecventeze cu regularitate cursurile şcolii; 

- Elevii care intra în clasă după începerea orei vor avea obligatia de a rămâne în clasă şi absențele fiind 

motivate de către profesor la sfârşitul orei respective; 

- Motivarea absenţelor se face de către învăţător/diriginte, pe baza adeverinţelor medicale eliberate de 

medicul de familie, în primele 5 zile de la reluarea activităţii şcolare sau în baza unei cereri a părinţilor pentru 

situaţii familiale deosebite, nedepăşind 5 zile pe an şcolar; 

Observatie: 

- Când există suspiciuni, bazate pe motive serioase, că un certificat medical a fost obţinut prin fraudă, 

acesta nu va fi luat în considerare. Se va analiza cazul în Consiliul de Administraţie/Consiliul profesional; 

- Nota la purtare se stabileşte de diriginte după consultarea celorlalţi profesori ai clasei, în funcţie de 

comportarea generală a elevului în şcoală şi în afara ei, precum şi de atitudinea faţă de învăţătură. Notele sub 7 

se aprobă în Consiliul profesoral. Elevii cu media 5 la purtare sunt declaraţi repetenţi. Stabilirea notei la 

purtare în funcţie de absenţele nemotivate se va face în felul următor (art. 131 din  “Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învătământ preuniversitar”): la fiecare 10 absenţe nemotivate pe 

semestru, nota la purtare va fi scăzută cu un punct. 

 

ATRIBUTIILE ELEVULUI DE SERVICIU 

Elevul de serviciu pe clasă: 

 să asigure curăţenia şi aerisirea clasei; 

 să anunţe absenţii la fiecare oră de curs; 

 să asigure burete şi cretă la tablă precum şi disciplina în clasă până la intrarea învăţatorului 

/profesorului; 

 după ultima oră,elevul de serviciu va verifica dacă rezidurile din bănci au fost aruncate în coşul de 

gunoi de către colegii de clasă; 

 în fiecare zi ,la începutul cursurilor, elevii de serviciu au obligaţia de a verifica starea mobilierului 

şcolar.În cazul în care se constată existenţa unor scaune rupte sau bănci murdare,elevii de serviciu 

trebuie sa informeze prompt(ÎN MAXIM 1 ORĂ) dirigintele şi femeile de serviciu despre această 

situaţie.În cazul nerespectării acestui termen ,responsabilitatea pentru repararea mobilierului şcolar 

revine clasei respective. 

 Elevii de serviciu vor şterge tabla după fiecare oră (imediat ce s-a terminat ora)şi vor aerisi clasa. 

 În cazul desfăşurării orelor în alte spaţii decât in sala de clasă,elevii de serviciu vor încuia uşa. 

Diriginţii şi direcţiunea nu răspund de furturile din clasă datorate încălcării acestei prevederi. 

 Neîndeplinirea sarcinilor se pedepseşte cu prelungirea perioadei de serviciu cu o săptămână. 

 

 

Elevul de serviciu pe şcoală: 

 

-programul elevului de serviciu pe şcoală începe cu 10 min. (la ora 7.50) înainte de începerea orelor de curs şi 

se termină după încheierea cursurilor; 

-elevul de serviciu va purta tot timpul banderola specială , care îl identifica faţă de ceilalţi elevi; 
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-va monitoriza intrarea persoanelor străine în şcoală,legitimându-le trecându-le numele în registru ; va reţine 

persoanele străine in locul de aşteptare stabilit de conducerea şcolii la intrare , pâna la primirea avizului de 

intrare; 

-va interzice accesul persoanelor străine în cancelarie; 

-va asigura ordinea şi disciplina in timpul pauzelor împreună cu profesorul de serviciu; 

-va interzice accesul elevilor în şcoală pe intrarea principală în timpul orelor de curs; va restricţiona accesul pe 

uşa elevilor la 5 min. dupa începerea orelor de curs şi va nota elevii întârziaţi care solicită intrarea pe 

principală a şcolii 

Este interzisă folosirea telefonului mobil sau a aparaturii audio , pe durata desfăşurării serviciului pe 

şcoală. 

Art.10.Interdicţiile elevilor: 

- -să nu facă modificări ale notelor şi mediilor în carnetele de elevi; 

- -să nu aducă în şcoală materialeale căror conţinut atentează la suveranitatea şi integritatea naţională a ţării ; 

- -să nu introducă şi să nu difuzeze în şcoală materiale pornografice , sa nu introducă în şcoală materiale cu 

caracter obscen sau care lezează demnitatea unor persoane; 

- -să nu blocheze căile căile de acces în spaţiile de învăţământ; 

- -să nu aibă telefoanele mobile deschise în timpul orelor de curs; 

- -să nu aducă jigniri sau să manifeste agresivitate în limbaj şi comportament faţă de colegi şi de personalul 

unităţii; 

- -să nu favorizeze pătrunderea în şcoală a persoanelor străine; 

- -sa nu folosească , în timpul orelor de curs şi a pauzelor , mijloace de înregistrare audio-video , fără acordul 
cadrelor didactice. 

- -Sa nu deterioreze instalatiile sanitare; 

- -sa nu fumeze, să nu introducă sau să consume băuturi alcoolice sau droguri; 

- -să nu dețină spray-uri paralizante; 

- să nu-și însusească bunuri care nu le apartin ; bunurile găsite să fie predate la diriginte/conducerea 

școlii, urmand să se stabilească posesorul; 

- să nu introduca substanțe periculoase, materiale explozibile, muniție, arme albe și de foc; 

- să nu practice jocuri de noroc în incinta școlii (cărți de joc); 

- să nu distrugă documentele școlare: cataloage, foi matricole, carnete de elev, etc. ; 

- să nu ramană în arealul școlii dupa terminarea orelor de curs; 

- să nu consume droguri sau alte substanțe halucinogene; 

- să nu se comporte vulgar , obscen. 

- să nu frecventeze localurile publice, în timpul programului școlar. Elevii care în timpul cursurilor 

sunt depistați în baruri vor fi sancționați cu mustrare în fața clasei însoțite de scaderea notei la 

purtare cu un punct (chiar daca au scutire pentru ziua respectivă), întrucat aduc prejudicii imaginii 

școlii. 

- se interzice purtarea  cerceilor de către băieți; 

- se interzice să apeleze abuziv sau să alerteze fals dispeceratul pentru apeluri de urgență (se 

sancționează cu amenzi, conform legii 39/2002); 

- utilizarea altor materiale decât cele necesare orei de curs se sancționează cu confiscarea acestora și 

înapoiarea lor părinților sau elevului la sfarsit de semestru. 

- Pe holurile scolii / scari: 

- Se deplaseaza pe partea din mijloc sau dinspre ferestre pentru a se evita loviturile cauzate de 

deschiderea usilor de la clase; 

- deplasarea dintr-un loc in altul se face in mers si nu in alergare. 

In curtea școlii: 

- este interzisă cățărarea pe porți, garduri, clădiri ( școala, atelier ) ; 
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-școala/curtea scolii nu pot fi părăsite în timpul desfășurării cursurilor/ pauzelor de elevi din clasele 

primare; 

-elevii nu au voie sa părăsească sala de clasă în timpul orei, decât în cazuri deosebite și numai cu 

aprobarea cadrului didactic 

-este interzisă elevilor deplasarea pe holuri în timpul orelor de curs pentru a nu perturba activitatea 

claselor 

NOTA: Instituția școlară nu-și asumă raspunderea pentru rezolvarea aspectelor legate de furturile 

telefoanelor mobile și altor obiecte de valuare care nu sunt necesare procesului educativ, sarcina 

revenind Poliției locale. 

ART. 11. Sancțiuni 

Elevii care savarsesc faptele ce aduc atingere Regulamentului de ordine interioara vor fi sancționați, 

în funcție de graviditate, cu: 

1. Observație individuală ; 

2. Mustrare în fața clasei ; 

3. Mustrare în fața Consiliului profesoral și/ sau in fața tuturor elevilor (careu ): 

4. Mustrare scrisă 

5. Retragerea temporară a bursei 

6. Eliminarea de la cursuri pentru o perioadă de 1-3 zile, timp în carte va trebui să desfasoare activități           
în folosul școlii 

7. Mutarea temporară sau definitivă la altă clasă paralelă 

8. Pierderea definitivă a bursei 

9. Mutare disciplinară la altă școală 

10. Sacăderea notei la purtare  

11. Folosirea limbajului vulgar în pause sau în timpul orelor de curs va fi sancționată cu eliminarea de 
una până la 3 zile îi cu scaderea notei la purtare  

12. Nerespectarea disciplinei în timpul orelor de curs, lipsa de reverentă față de cadrele didactice 
personalul scollii sau față de conducerea  școlii vor fi sancționate cu mustrare în fata consiliului 
profesoral\eliminarea din școală 1-3 zile și scaderea notei la purtare. 

13. În zilelele când vor fi eliminați de la cursuri elevii astefel sancționați  au obligația să fie prezenți la 
școală și să presteze astivitaăți gospodărești. 

14. Consumul de băuturi alcoolice și droguri, hoția, distrugerea intenționată a mobilierului școlar, atinge 
după sine anunțarea familiei și a poliției după caz eliminarea cu 1-3 zile sau mutarea disciplinară. 

15. Mobilierul deteriorat de elevi sau orice alte bunuri alte școlii care sunt distruse din greșeală sau 
intentionat vor fi reparate de la autorul pagubei în conditiile legii . 

16. În cazul în care elevii comit acte de indisciplină (crează dezordine, folosesc vocabular inadecvant) în 
timpul unor activități organizate de școală cum ar fi baluri, serbari, excursi, activități sportive, li se va 
interzice participarea în viitor la asemenea activități și vor fi sancționați gradul în funcție de gravitatea   
abaterii comise. 

17. Folosirea și manipularea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs se pedepsește cu reținerea 
telefoanelor acestora, vor fi predate conducerii scolii prin proces verbal de catre profesorul care a făcut 
constatarea abaterii.Telefonul va fi predat exclusiv părintelui elevului în cauză.În caz de recidivă se va scădea 
nota la purtare, iar telefonul va fi predat pătrintelui la sfarsitul semestrului. 

18.  Elevii claselor care tăinuiesc fapte de agresiune verbală sau fizică, încălcare  regurilor de igienă, 

deteriorarea  bunurilor școlii vor fi excluși de la toate activitatile extrașcolare pentru 6 luni . 
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Nota: toate sancțiunile disciplinare aplicate elevilor vor fi communicate părinților în termen de 24  de ore. 

Apliucarea sancțiunilor și nescaderea notei la purtare vor urmări respectarea art.118 -124, art131-133 din 

regulamentul de organizare și funcșionare a unităților din învățământul preuniversitar.  

 

CAPITILUL IV. 

CADRELE DIDACTICE 

 

Cadrele didactice au drepturile ți obligațiile prevazute în legea 1/2010 capitolul Statul personalului 

didactic,și în Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, din2005. 

Art.12.Îndatoririle cadrelor didactice: 

-Să respecte orarul școlii stabilit la începutul anului școlar și validat de Consiliul profesoral; 

-Să nu aducă prejudicii școlii prin diferite acțiuni; 

- Să respecte durata orei de curs si a pauzei; 

- Să respecte normele generale de moralitate; 

- Să nu suspende cursurile școlare fără aprobarea I.S.J./conducerii școlii dacât în acțiuni sindicale aprobate; 

- Să prezinte la termen documentele școlare (planificari,portofilii,rapoarte,etc); 

- Să respecte configurația curriculară aprobată, programele de dezvoltare a școlii, oferta extracurriculară 

stabilită, proiectul managerial al școlii, 

- Să participe la consiliile de administratie/profesorale, sedințe de catedră, activitățile metodice, instruirile 

profesionale si pedagodice, cursurilor de formare organizate de conducerea scolii, I.S.J., Casa Corpului 

Didactic etc.;si sa se preocupe pentru propia perfectionare; 

- Să intretină relații corecte, principale cu elevii, parinții,colegii și personalul auxiliar; 

- Să trateze elevul în procesul instructive-educativ cu respect.Astfel: 

-sunt interzise pedepsele corporale 

-este interzisă aplicarea de tratamente degradante elevilor, tratamente care safectează dezvoltarea fizica, psihica 

și starea emotională a acestora  

-se va respaecta demnitatea elevilor 

-cadrele didactice au obligatia de a asculta opinia elevilor 

-cadrele didactice au obligatia de a proteja imaginea elevilor și a dreptului la viata privată, intimă și familială 

-cadrle didactice au obligația  de a respecta dreptul elevului la timp liber si la odihna; 

- Să  evalueze obiectiv, exigent, dar si tolerant elevii; 

- Să informeze elevii in urma evaluariilor(verbal sau scris- in carnete); 

- Să selecteze si să gradeze judicios temele pentru acasă, asigurandu-se astfel respectarea dreptului elevului la 

timp liber si la odihna; 

- Să desfasoare activitati recuperatorii sau de dezvoltare ulterioară cu elevii în situații care impun asta  

- Să monitorizeze strict frcvența și ținuta școlară, starea de disciplină reflectată în relația cadru didactic-elev, 

elev-elev,elev-comunitate; 

- Să acorde o grija deosebită întretinerii mobilierului și a echipamentului primite în inventar; 

- Să asigure protectia elevilor împotriva abuzirilor și exploatării (prin anunțarea conducerii școlii și a 

organelor abilitate); 

-In cazul în care sunt diriginți, să organizeze ședințe tematice periodice cu parintii (2-3/sem.) pe teme psiho-

pedagogice, de orientare școlară, de consiliere socio-profesională. 

- Să respaecte graficul efectuării serviciului pe școală; 

- Să nu desfașoare acțiuni de propagandă politică sau de prozelitism religios; 

- Să nu creeze formațiuni în instituția școlară; 

- Să aibă o ținută  decentă și  corespunzătoare scopului muncii desfășurate în acesată instituție ; 
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-Să sprijine conducerea școlii în organizarea tuturor activitățiilor propuse și aprobate prin planul managerial 

unic; 

-Să dea dovadă de inițiative în vederea îmbunătățirii activității în școalș, pentru dotarea ei și imbogățirea 

patrimoniului școlar, în sprijinul modernizării și dezvoltării materiale a școlii; 

-Să respecte  normele de acordare a recompenselor, premiilor, distincțiilor precum și a notelor , calificativelor 

semestriale și anuale; 

-Să urmarească permanent promovarea imaginii școlii; 

-Să semneze condica de prezentă; 

    In cazul nerespectarii obligatiilor prevazute prin prezentul regulament și prin fisa postului se vor aplica 

sancțiuni conform legii în vigoare.              

                            

                                                   CAPITOLUL V. 

                               PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC 

 

Personalul didactic auxiliar și cel nedidactic au drepturile și obligațiile prevăzute în Legea 

Învatamantului nr.1 din 2010, în Regulamentul de organizare și funcționare a unitățiilor de învățământ 

preuniversitar, din 2010 (art.83-90) și în Codul muncii , reactualizat. 

Atribuțiile fiecarui funcții sunt menționate în fișele de post aprobate de director și semnate de angajat . 

Art.13.Personalul  didactic  auxiliar și cel nedidactic au urmatoarele sarcini: 

-Personalul nedidactic care asigură curațenia în școală are obligația de a păstra linistea  pe durata desfășurării 

cursurilor(să nu cânte, să nu strige etc ); 

-Să nu fumeze  pe holurile școlii; 

-Să aiba o ținută  morală demnă, o vestimentație decentă și un comportament responsabil ; 

-Să participe la programe de formare continuă , în conformitate cu specificul activității; 

-Să manifeste respect și considerație în relațiile cu personalul didactic, cu elevii și părinții acestora; 

-Să dovedească punctualitate și să respecte durata timpului de lucru -8ore/ zi; 

-Să semneze condica de prezență ; 

-Să anunțe conducerea școlii în cazul unor situații deosebite (ex.invoire pentru ½ ore pentru probleme 

personale, de sănătate etc) 

 

 

CAPITOLUL  VI 

REGULI PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDILOR 

 

Art.14. Căile de acces, intervenție și evacuare a personelor și bunurilor în caz  de incendiu se marchează în 

conformitate cu cerințele normative și se mențin libere. 

Art.15.La incheierea  activităților didactice, se evacuează rezidurile din coșurile de gunoi în locuri destinate 

special, situate în afara cladirii. 

Art.16.La incheierea activităâțiilor  specifice se deconectează aparatele/sistemele de ventilație/climatizate 

locală, se intrerupe iluminatul artificial și se oprește alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor și altor 

aparate sau instalații din salile de curs, birouri, laboratoare, ateliere etc. 

Art.17.Instalațiile electice, de încălzire și instalația de protectie împotriva descărcărilor electrice atmosferice 

se verifică periodic doar de către personal autorizat . 
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Art. 18.Reglementarea fumatului se realizează prin dispoziția scrisă a directorului. În dispoziție se 

menționează: locurile (zonele) cu pericol de incendiu sau explozie în care este interzis fumatul sau, după caz, 

accesul cu țigări, chibrituri sau brichete, locurile amenajate pentru fumat; persoanele desemnate să raspundă 

de supravegherea respectării reglementarii pe locuri și sectoare de activitate; 

Art.19.Instalațiile uttilitare, de prevenire și stingere a incendiilor se  exploatează potrivit normelor specifice și 

se verifică periodic. Periodic se execută exercitiil de alarme-evacuare. 

Art.20.Pe lângă executarea exercițiilor de alarme în baza planului de alamare de evacuare, educația elevilor 

trebuie să cuprindă și pregătirea și prevenirea în domeniul apărării împotriva incendiilor care se face organizat 

în școli conform unei programe de învățământ.  

                                                     

CAPITOLUL VII. 

                                                                     DISPOZITII FINALE 

Art.21.Prezentul Regulament de ordine interioară intră în vigoare la data aprobării in Consiliul profesoral și 

poate fi modificat numai cu acordul acestuia. 

Art.22.La începutul fiecarui an școlar, în Consiliul profesoral, se rediscută  sau, după caz, se modifică 

prezentul regulament, în funcție de conditțiile nou create. 

Art.23.Regulamentul de ordine interioară va fi depus la biblioteca unității intr-un exemplar pentru consultare 

și conformare. 

Art.24.Regulamentul de ordine interioară va fi prelucrat eleviilor în orele de dirigenție și va fi adus la 

cunoștința părinților  sub semnătura ambelor părți. 

Director, 

Dr.ing. Ioan Călinescu 

 

 


