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Introducere 

 
Regulamentul de organizare și funcționare al unității, denumit în continuare ROFU, 

este realizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind organizarea și 

funcționarea unităților de învățământ preuniversitar de stat. ROFU se adresează conducerii, 

angajaților, elevilor și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai acestora și cuprinde 

reglementări specifice organizării și desfășurării procesului educațional în LICEUL 

TEOLOGIC GRECO-CATOLIC SF. VASILE CEL MARE BLAJ. 

ROFU se aplică în toate spațiile LICEULUI TEOLOGIC GRECO-CATOLIC SF. VASILE 

CEL MARE și produce efecte din momentul când este adus la cunoștința celor cărora li se 

adresează. ROFU se păstrează în format tipărit la Secretariat și se publică pe pagina de 

internet a LICEULUI TEOLOGIC GRECO-CATOLIC SF. VASILE CEL MARE BLAJ. 

Orice modificări/completări ale ROFU se pot realiza numai după aprobarea acestora, în 

condițiile stabilite de legislația în vigoare. În cazul în care într-o situație dată se constată că 

între prevederile ROFU și prevederile legale în vigoare există contradicții sau lipsă de 

concordanță, prevalează și se aplică prevederile legale respective. 

Prezentul Regulament de organizare și funcționare a unității fost revizuit și actualizat în anul 

școlar 2021-2022 sub coordonarea directorului LICEULUI TEOLOGIC GRECO-CATOLIC 

SF. VASILE CEL MARE BLAJ, prof. Cecilia Veronica FRĂȚILĂ, de către următoarea 

comisie: 

1. Gal Camelia, Profesor, reprezentant cadre didactice – responsabil comisie 

2. Poptelecan Călin, Profesor, reprezentant organizații sindicale – membru 

3. Dumbrăvescu Nicolae, Profesor, reprezentant cadre didactice – membru, secretar 

4. Avram Rodica, Profesor, reprezentant cadre didactice – membru 

5. Pușcaș Diana, Profesor, reprezentant cadre didactice – membru 

6. Popa Mariana, Reprezentant Consiliul reprezentativ al părinților – membru 

7. Vojin David, reprezentant Consiliul școlar al elevilor – membru 

Forma revizuită a Regulamentului de organizarea și funcționare al unității a fost dezbătută în 

Consiliul școlar al elevilor în perioada 20-22.11.2021, în Consiliul reprezentativ al părinților 

în perioada 20-22.11.2021, în Consiliul profesoral în perioada 20-23.12.2021 și a fost 

aprobată de Consiliul de administrație în data de 14.01.2022 

 

 

Dispoziții generale 
 

Art. 1. Prezentul Regulament de organizare și funcționare al unității, denumit în continuare 

ROFU, cuprinde reguli specifice privind organizarea și desfășurarea procesului educațional 

din Liceul Teologic Greco-Catolic Sf. Vasile cel Mare Blaj și este întocmit în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare cuprinse în următoarele acte normative, după caz, forma 

consolidată: 

a) Legea educației naționale nr. 1/2011; 

b) Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată; 

c) Codul muncii (Legea nr. 53/2003), republicat; 

d) Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă; 

e) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 

f) Regulament (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR); 
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g) Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

(ROFUIP), aprobat prin OMEC nr. 5447/2020; 

h) Statutul elevului, aprobat prin OMENCS nr. 4742/2016; 

i) Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile 

de învățământ preuniversitar, aprobată prin OME nr. 5154/2021; 

j) OMENCS nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ 

preuniversitar și Metodologia de monitorizare a segregării școlare în învățământul 

preuniversitar, aprobată prin OMEC nr. 5633/2019; 

k) OME/OMS nr. 5338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în 

cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; OME/OMS nr. 5558/2389/2021 privind 

modificarea și completarea OME/OMS nr. 5338/2015/2021 pentru aprobarea măsurilor de 

organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

l) Metodologia-cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei 

și al internetului, precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobată prin 

OMEC nr. 5545/2020. 

Art. 2. Prevederile ROFU se aplică în toate spațiile Liceului Teologic Greco-Catolic Sf. 

Vasile cel Mare Blaj și produce efecte asupra tuturor categoriilor de angajați ai unității de 

învățământ, indiferent de natura și durata contractului lor de muncă, respectiv asupra tuturor 

elevilor și părinților, tutorilor/susținătorilor legali ai acestora. 

Art. 3. (1) ROFU va fi adus la cunoștință întregului personal și tuturor elevilor și părinților,  

tutorilor sau susținătorilor legali ai acestora. 

(2) Nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare al unității de învățământ 

constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale în vigoare. 

(3) Un exemplar tipărit din ROFU se păstrează în permanență la Secretariat la dispoziția 

angajaților, elevilor și părinților/tutorilor/susținătorilor legali ai acestora. 

(4) ROFU se publică pe pagina de internet a Liceului Teologic Greco-Catolic Sf. Vasile cel 

Mare Blaj. 

(5) ROFU se aplică coroborat cu Regulamentul Intern pentru angajați, elaborat în baza 

prevederilor legale în vigoare privind în mod specific munca și relațiile de muncă. 

 

 

Organizarea procesului educațional 
 

Art. 4. (1) Unitatea de învățământ încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în 

momentul înscrierii elevilor, în registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt 

precizate drepturile și obligațiile reciproce ale părților. 

(2) Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare a elevului în cadrul 

unității de învățământ. 

(3) Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adițional acceptat de ambele părți și 

care se atașează contractului educațional. 

Art. 5. Conducerea Liceului Teologic Greco-Catolic Sf. Vasile cel Mare Blaj urmărește, 

controlează, propune, ia măsuri și răspunde de modul de aplicare și de respectare a 

prevederilor ROFU. 

Art. 6. (1) Angajații răspund direct în fața șefilor ierarhici și a conducerii Liceului Teologic 

Greco-Catolic Sf. Vasile cel Mare Blaj de respectarea prevederilor ROFU. 

(2) Elevii răspund direct în fața profesorilor diriginți și a conducerii Liceului Teologic Greco-

Catolic Sf. Vasile cel Mare Blaj de respectarea prevederilor ROFU. 
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Art. 7.(1) Liceul Teologic Greco-Catolic Sf. Vasile cel Mare Blaj urmărește să fie „școală cu 

toleranță zero la violență”. Fiecare persoană care interacționează cu preșcolarii/elevii este 

obligată să adopte o comunicare empatică, non-violentă și un comportament/limbaj lipsit de 

etichete/umilitor. Orice comportament inadecvat, imoral sau necolegial al unui copil față de 

alți copii va fi sancționat potrivit prezentului Regulament. 

 (2) În Liceul Teologic Greco-Catolic Sf. Vasile cel Mare Blaj se vor lua toate măsurile 

posibile pentru ca niciun elev să nu fie supus discriminării sau hărțuirii pe criterii de rasă, 

etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilități, naționalitate, cetățenie, vârstă, orientare 

sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, situație socioeconomică, probleme medicale, 

capacitate intelectuală sau alte criterii cu potențial discriminatoriu.  

(3) Personalul de conducere, angajații, elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali ai 

acestora au obligația de a se respecta reciproc și de a evita orice fel de acțiuni care ar putea 

încălca în orice mod demnitatea celorlalți. 

(4) Personalului din Liceul Teologic Greco-Catolic Sf. Vasile cel Mare Blaj îi este interzis să 

desfășoare și să încurajeze acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului 

și viața intimă, privată sau familială a acestuia sau a celorlalți salariați din unitate. 

Art. 8. Sunt interzise toate formele de hărțuire și de violență în relațiile de muncă, respectiv în 

relațiile angajaților cu elevii și în relațiile dintre elevi. 

Art. 9. Liceul Teologic Greco-Catolic Sf. Vasile cel Mare Blaj se organizează și funcționează 

independent de orice ingerințe politice sau religioase, în incinta acestuia fiind interzise crearea 

și funcționarea oricăror formațiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de natură 

politică și prozelitism religios, precum și orice formă de activitate care încalcă normele de 

conduită morală și conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea, integritatea fizică sau 

psihică a copiilor/elevilor sau a personalului din unitate.  

Art. 10. În Liceul Teologic Greco-Catolic Sf. Vasile cel Mare Blaj fumatul este interzis, 

potrivit prevederilor legale în vigoare. 

Art. 11. (1) Cursurile se desfășoară de dimineață, de luni până vineri inclusiv, de regulă în  

intervalul 08:00-15:00, cu prezența fizică a elevilor în unitatea de învățământ sau online  

sincron/asincron în situații excepționale (calamități naturale, intemperii, epidemii, pandemii), 

caz în care trebuie luate măsuri specifice în vederea continuării procesului educațional. 

(2) În învăţământul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după 

fiecare oră şi o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs. La clasa pregătitoare şi 

la clasa I, activităţile de predare-învăţare-evaluare acoperă 30-35 de minute, restul de timp 

fiind destinat activităţilor liber-alese, recreative. 

(3) Pentru clasele din învăţământul gimnazial și liceal, ora de curs este de 50 de minute, cu o 

pauză de 10 minute după fiecare oră; după a treia oră de curs se poate stabili o pauză de 15-20 

de minute. 

(4) Ora efectivă de începere, respectiv ora de finalizare a cursurilor se stabilește pentru fiecare 

clasă prin orarul școlar aprobat de Consiliul de administrație. 

Art. 12. (1) Ziua de 30 ianuarie, sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi, Vasile, Grigore și Ioan, 

este, prin tradiție, Ziua Școlii. În această zi se pot organiza, cu aprobarea Inspectoratului 

Școlar Județean Alba, manifestări culturale și religioase.  

 (2) În situații obiective, pot fi stabilite concursuri, activități educative, recreative, religioase 

etc. în afara programului zilnic/săptămânal, cu aprobarea directorului. 

Art. 13. (1) Suspendarea activităților școlare pe o perioadă determinată este permisă numai în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
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 (2) În situații speciale (calamități naturale, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații 

excepționale) cursurile față în față se pot suspenda pe o perioada determinată, potrivit 

reglementărilor aplicabile.  

(3) În astfel de situații conducerea unității de învățământ stabilește, împreună cu cadrele 

didactice, platformele, aplicațiile și resursele educaționale deschise care se recomandă să fie 

utilizate în activitatea didactică.  

(4) Participanții la activitățile de învățare desfășurate prin intermediul tehnologiei și al 

internetului răspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau pentru orice 

alte materiale prelucrate prin utilizarea aplicației/platformei educaționale informatice. 

(5) Participanții la activitățile de învățare desfășurate prin intermediul tehnologiei și al 

internetului au obligația de a utiliza aplicațiile/platformele educaționale informatice doar în 

conformitate cu prevederile legale și de a nu înregistra, disemina, folosi informații, care 

conțin date cu caracter personal, în alt mod care excede scopului prelucrării acestor date. 

(6) Pentru alte situații deosebite, la decizia directorului, se poate renunța la pauza mare. 

Art. 14. Ședințele Consiliului profesoral și ale Consiliului de administrație se desfășoară, de 

regulă, în afara orelor de curs, conform planificării elaborate la începutul anului școlar. 

Art. 15. (1) Orarul școlar se elaborează anual de o comisie numită prin decizie a directorului. 

(2) Orarul școlar se elaborează cu respectarea planurilor-cadru de învățământ în vigoare, 

având în vedere principii psihopedagogice recunoscute, caracteristicile psiho-somatice ale 

elevilor, resursele materiale și umane existente și se aprobă de Consiliul de administrație. 

(4) Orarul școlar poate fi modificat numai în mod excepțional și strict cu aprobarea 

directorului.  

Art. 16. Serviciile Liceului Teologic Greco-Catolic Sf. Vasile cel Mare Blaj funcționează, de 

regulă, astfel: 

a) Secretariat 

Luni-vineri 08:00 – 16:00 

Program de lucru cu elevii: 

Luni-Vineri 12:00 – 14:00 

d) Contabilitate Luni și Vineri 08:00 – 16:00 

h) Muncitor de întreținere  

Luni-vineri 07:00 – 15:00 

i) Îngrijitori 

Luni-vineri: 07:00 – 15:00 

Art. 17. (1) Orarul serviciilor poate fi modificat de director, la cererea angajaților și/sau prin 

înțelegere cu aceștia, în funcție de necesități și cu respectarea prevederilor legale în vigoare 

privind timpul de muncă. 

(2) Orarul serviciilor Liceului Teologic Greco-Catolic Sf. Vasile cel Mare Blaj poate fi 

modificat la inițiativa personalului angajat sau a șefilor de compartimente numai în mod 

excepțional și strict cu aprobarea directorului. 

Art. 18. (1) Programul de audiențe pentru director se stabilește anual, se afișează la loc vizibil 

și pe pagina de internet și se aduce la cunoștința profesorilor diriginți, elevilor și părinților, 

tutorilor sau susținătorilor legali ai acestora. 

(2) Programul consultațiilor cu părinții/tutorii/susținătorii legali ai elevilor se stabilește anual 

de către fiecare profesor diriginte conform prevederilor legale în vigoare, se aprobă de 

director și se aduce la cunoștința elevilor și părinților/tutorilor/susținătorilor legali ai acestora. 

Art. 19. (1) Clasele de început de ciclu de școlarizare se constituie nominal la începutul anului 

școlar pe fiecare nivel, profil și specializare, în funcție de opțiunile exprimate de elevi privind 

curriculumul la decizia școlii, la propunerea directorului și în baza aprobării Consiliului de 

administrație. 
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Personalul Liceului Teologic Greco-Catolic Sf. Vasile cel Mare Blaj 

 
Art. 20. (1) Încadrarea personalului didactic titular se propune anual de către fiecare 

responsabil de comisie la termenul și în formatul stabilit de conducerea unității de învățământ, 

în baza planurilor-cadru în vigoare, având în vedere principiului continuității, performanței 

profesionale și calității activității prestate. 

(2) Decizia finală privind încadrarea personalului didactic este luată de Consiliul de 

administrație, cu avizul Consiliului profesoral, pe baza propunerii directorului, realizată în 

colaborare cu responsabilii de comisii, după terminarea tuturor fazelor de mobilitate pentru 

personalul didactic și este definitivă și irevocabilă pentru anul școlar respectiv. 

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), modificările de încadrare pe parcursul unui an 

școlar pot fi realizate numai de director cu aprobarea Consiliului de administrație și sunt 

permise numai în situații obiective, bine argumentate. 

Art. 21. (1) Elaborarea proiectului de buget, aprobarea și execuția bugetului se realizează și se 

documentează la termenele și în conformitate cu prevederilor legale în vigoare. 

(2) Plata drepturilor salariale prevăzute de legislația în vigoare pentru întreg personalul 

angajat în Liceul Teologic Greco-Catolic Sf. Vasile cel Mare Blajse realizează înaintea 

oricăror alte obligații bănești ale unității. 

(3) Pe parcursul exercițiului bugetar, alocarea resurselor financiare și a resurselor materiale se 

realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în limita creditelor aprobate prin 

buget, având în vedere funcționarea normală a unității, prioritățile de dezvoltare stabilite prin 

documentele manageriale curente, precum și solicitările responsabililor de comisii și de 

compartimente. 

Art. 22. (1) Baza materială a Liceului Teologic Greco-Catolic Sf. Vasile cel Mare Blaj este 

constituită din clădiri, incluzând spații de școlarizare și spații administrative, obiecte de 

inventar și mijloace fixe, cu regimul de proprietate prevăzut de legislația în vigoare. 

(2) Dezvoltarea și gestionarea bazei materiale se realizează conform prevederilor legale în 

vigoare, sub coordonarea Consiliului de administrație. 

(3) Angajații și elevii au dreptul de a utiliza gratuit baza materială în procesul educațional, 

inclusiv pentru desfășurarea de activități extracurriculare și extrașcolare. 

(4) Angajații și elevii au obligația de a păstra în bune condiții baza materială. 

(5) Angajații și elevii răspund material, conform valorii de inventar sau evaluării de 

specialitate, și, după caz, disciplinar față de orice deteriorare sau pagubă materială produsă 

din culpă.  

Art. 23. (1) Personalul angajat în Liceul Teologic Greco-Catolic Sf. Vasile cel Mare Blaj se 

constituie din personal de conducere, personal didactic, personal didactic auxiliar și personal 

nedidactic. 

(2) Munca și stabilirea/exercitarea/încetarea relațiilor de muncă pentru angajații Liceului 

Teologic Greco-Catolic Sf. Vasile cel Mare Blaj se realizează în condițiile prevăzute de 

legislația în vigoare și în contractul colectiv de muncă aplicabil. 

Art. 24. Angajarea personalului Liceului Teologic Greco-Catolic Sf. Vasile cel Mare Blaj se 

realizează pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, 

în conformitate cu prevederile legale în vigoare și contractul colectiv de muncă aplicabil. 

Art. 25. (1) Pentru toate posturile cuprinse în statul de funcții al Liceului Teologic Greco-

Catolic Sf. Vasile cel Mare Blaj se elaborează de către conducere, prin negociere cu 

reprezentanții salariaților și se actualizează periodic sau ori de câte ori este necesar, fișa 

postului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și contractul colectiv de muncă 

aplicabil. 
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(2) Fișa postului cuprinde toate atribuțiile personalului angajat, așa cum rezultă acestea din 

legislația în vigoare și contractul colectiv de muncă aplicabil, se semnează de angajator și 

angajat și este anexă a contractului individual de muncă. 

(3) Prevederile fișei postului sunt obligatorii pentru fiecare parte semnatară. 

Art. 26. Regulile specifice Liceului Teologic Greco-Catolic Sf. Vasile cel Mare Blaj privind 

munca și relațiile de muncă sunt cuprinse în Regulamentul Intern. 

Art. 27. (1) Anual, până la începerea anului școlar, fiecare persoană angajată în Liceul 

Teologic Greco-Catolic Sf. Vasile cel Mare Blaj trebuie să facă dovada respectării condițiilor 

impuse de legislația în vigoare privind condițiile de sănătate pentru angajații din învățământ. 

(2) Orice angajat, care pe perioada anului școlar ia cunoștință de schimbări în starea sa de 

sănătate care prezintă incompatibilități cu exercitarea profesiunii în învățământ, este obligat să 

aducă de îndată la cunoștința directorului această situație. 

(3) În cazul în care directorul constată la un angajat existența unei situații medicale de 

incompatibilitate cu exercitarea profesiunii în învățământ, are obligația de a suspenda imediat 

din activitate persoana în cauză și de a declanșa procedurile prevăzute de lege pentru 

evaluarea situației. 

 

Managementul unității de învățământ 
 

Art. 28. Liceul Teologic Greco-Catolic Sf. Vasile cel Mare Blaj este o unitatea de învățământ 

preuniversitar de stat cu personalitate juridică și este condus de consiliul de administrație și de 

director. 

Art. 29. Consiliul de administrație se organizează și funcționează conform prevederilor legale 

în vigoare. 

Art. 30. Directorul este ordonator de credite și exercită conducerea executivă a unității de  

învățământ, în conformitate cu legislația în vigoare. 

Art. 31. Directorul este președintele Consiliului de administrație și președintele Consiliului  

profesoral și prezidează ședințele acestora. 

Art. 32. În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații 

excepționale, ședințele Consiliului de administrație se pot desfășura online, prin mijloace de  

comunicare la distanță (e-mail) sau în sistem de videoconferință. 

 

Organismele funcționale ale unității de învățământ 

 
Consiliul profesoral 

Art. 33. (1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere și 

de predare din Liceul Teologic Greco-Catolic Sf. Vasile cel Mare Blaj. 

(2) Consiliul profesoral îndeplinește atribuțiile prevăzute în legislația în vigoare. 

(3) Activitatea Consiliului profesoral se planifică anual de către director și se documentează 

conform prevederilor legale în vigoare. 

Art. 34. (1) Consiliul profesoral se întrunește lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea  

directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadrele didactice. 

(2) Cadrele didactice au dreptul să participe la toate ședințele consiliilor profesorale din 

unitățile de învățământ unde își desfășoară activitatea, obligația principală fiind de a participa 

la ședințele consiliului profesoral din unitatea de învățământ unde, la începutul anului școlar, 

declară că are norma de bază. Absența nemotivată de la ședințele la unitatea la care a declarat 

că are norma de bază se consideră abatere disciplinară. 

(3) Consiliul profesoral se întrunește legal în prezența a cel puțin două treimi din numărul 

total al membrilor. 
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(4) În situații obiective cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii sau alte situații 

excepționale, ședințele Consiliului profesoral se pot desfășura online, prin mijloace de 

comunicare la distanță (e-mail) sau în sistem de videoconferință. 

 

Consiliul clasei 

Art. 35. (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la 

clasa respectivă, din cel puțin un părinte delegat al comitetului de părinți al clasei, din 

reprezentantul elevilor clasei respective. 

(2) Președintele consiliului clasei este profesorul diriginte. 

(3) Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru. El se poate întâlni ori de câte ori  

situația o impune, la solicitarea profesorului diriginte, a reprezentanților părinților și a 

elevilor. 

(4) În situații obiective cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii sau alte situații 

excepționale, ședințele consiliului clasei se pot desfășura online, prin mijloace de comunicare 

la distanță  (e-mail) sau în sistem de videoconferință. 

Compartimente și servicii 

Secretariat 

Art. 36. (1) Compartimentul secretariat cuprinde postul de secretar. 

(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului. 

(3) Secretariatul funcționează în program de lucru cu elevii, părinții, tutorii/susținătorii legali 

sau alte persoane interesate din afara unității, aprobat de director, în baza hotărârii Consiliului 

de administrație. 

(4) Compartimentul secretariat îndeplinește atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare. 

(5) În situații obiective cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii sau alte situații 

excepționale, activitatea Compartimentului secretariat se poate realiza și în regim de 

telemuncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Serviciul financiar 

Art. 37. (1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică în care sunt realizate: 

fundamentarea și execuția bugetului, întocmirea și transmiterea situațiilor financiare, precum 

și orice alte activități cu privire la finanțarea și contabilitatea instituțiilor, prevăzute de 

legislația în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile, de Regulamentul de 

organizare și funcționare al unității și de Regulamentul Intern. 

(2) Serviciul financiar cuprinde administratorul financiar (contabil) și este subordonat  

directorului. 

(3) Serviciul financiar îndeplinește atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare. 

(4) În situații obiective cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii sau alte situații 

excepționale, activitatea Serviciului financiar se poate realiza și în regim de telemuncă, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Comisii 

Art. 38. (1) Pentru organizarea și desfășurarea activităților din Liceul Teologic Greco-Catolic 

Sf. Vasile cel Mare Blaj se numesc în fiecare an școlar, prin decizie a directorului, cu 

aprobarea Consiliului de administrație și, după caz, la propunerea și/sau cu avizul/aprobarea 

Consiliului profesoral, comisii/echipe de lucru și responsabili pe diferite domenii de activitate. 

Art. 39. (1) La nivelul Liceului Teologic Greco-Catolic Sf. Vasile cel Mare Blaj funcționează 

comisii cu caracter permanent, cu caracter temporar, cu caracter ocazional. 

(2) Conform prevederilor legale în vigoare, comisiile cu caracter permanent sunt: 

a) Comisia pentru curriculum; 

b) Comisia de evaluare și asigurare a calității; 

c) Comitetul de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență; 
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d) Comisia pentru controlul managerial intern; 

e) Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculturalității. 

(3) Comisiile cu caracter temporar sunt, de regulă: 

a) Comisia pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a  

formării continue prevăzute de legislația în vigoare; 

b) Comisia de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 

c) Comisia de casare; 

d) Comisia pentru evidența, selecția, casarea documentelor cu termen depășit și păstrarea  

documentelor proprii; 

e) Echipa de coordonare a Programului național „Școala altfel”; 

f) Comisiile de organizare și desfășurare a examenelor/evaluărilor naționale, conform  

prevederilor legale în vigoare.  

(4) Comisiile cu caracter ocazional sunt, de regulă:  

a) Comisia de gestionare a Sistemului Informatic Integrat al Învățământului/România (SIIIR)  

la nivelul unității de învățământ; 

b) Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală; 

c) Comisia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru elevi; 

d) Comisia paritară; 

e) Comisia de înscriere pentru nivelul de învățământ gimnazial; 

f) Comisia pentru revizuirea și actualizarea PDI; 

g) Comisia pentru revizuirea și actualizarea ROFU; 

Art. 40. (1) Atribuțiile comisiilor/echipelor de lucru sunt precizate în deciziile de numire 

emise de director, completate, după caz, cu prevederile contractuale și/sau legale în vigoare 

corespunzătoare activității. 

(2) Deciziile de numire ale comisiilor/echipelor de lucru se constituie, de drept și de fapt, ca 

anexe ale fișelor posturilor angajaților nominalizați, pe perioada de valabilitate a acestor 

decizii. 

Art. 41. (1) În baza propunerilor cadrelor didactice, directorul numește anual prin decizie 

responsabilii de comisii pentru asigurarea comunicării și a managementului intermediar, cu 

aprobarea Consiliului de administrație. 

(2) Atribuțiile responsabililor de comisii sunt prevăzute în decizia de numire, în baza 

prevederilor legale în vigoare. 

(3) Deciziile de numire ale responsabililor de comisii se constituie, de drept și de fapt, ca 

anexe ale fișelor posturilor angajaților nominalizați, pe perioada de valabilitate a acestor 

decizii. 

Art. 42. (1) Profesorii diriginți sunt numiți anual pentru fiecare clasă, prin decizie a 

directorului, după consultarea Consiliului profesoral, cu aprobarea Consiliului de 

administrație, conform prevederilor legale în vigoare. 

(2) Fișa postului profesorului diriginte cuprinde atribuțiile specifice funcției. 

 

Elevii Liceului Teologic Greco-Catolic Sf. Vasile cel Mare Blaj 
 

Dobândirea calității de elev 

Art. 43. Dobândirea calității de elev la Liceul Teologic Greco-Catolic Sf. Vasile cel Mare Blaj 

se realizează, în limita numărului de locuri aprobate prin planul de școlarizare, după cum 

urmează: 

a) pe baza cererii scrise a părinților, tutorilor sau susținătorilor legali pentru învățământul 

gimnazial, conform prevederilor legale în vigoare și prevederilor ROFU; 
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b) pe baza regulamentului de admitere și/sau a criteriilor stabilite de legislația în vigoare 

pentru învățământul liceal. 

 

Exercitarea calității de elev 
Comportamentul în școală 

Art. 44. Opțiunea pentru Liceul  Teologic Greco-Catolic  Sf. Vasile cel Mare înseamnă 

implicit asumarea și adoptarea unui comportament civilizat atât în școală, cât și în afara 

acesteia. Prin sintagma „comportament civilizat” înțelegem: 

(1) Respectul constant față de colegi, profesori și personalul auxiliar al școlii; 

(2) Evitarea oricăror forme de violență și agresivitate (atitudinală, verbală, fizică); 

(3) Rezolvarea conflictelor sau situațiilor problematice prin dialog și în conformitate cu  

regulamentele școlare (medierea dirigintelui sau a direcțiunii). Elevii și părinții acestora  au 

dreptul la o discuție într-un cadru adecvat (în afara programului școlar, timp  suficient, 

absența factorilor perturbatori) cu profesorul de specialitate, cu dirigintele sau  directorii școlii 

în decurs de cel mult o săptămână de la exprimarea dorinței în acest  sens; 

(4) Evitarea distrugerii bunurilor școlii sau a celor personale; 

(5) Responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor școlare asumate și implicarea în rezolvarea  

unor probleme/dorințe sau nevoi, legate de activitatea proprie sau cea a clasei; 

(6) Adoptarea unei atitudini sincere și oneste în orice situație, dar mai ales atunci când se  

produc incidente; falsa solidaritate se reduce, de fapt, la complicitate și tăinuirea  adevărului; 

(7) 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.  

(8) Participarea regulată la activitățile școlare extracurriculare (activ sau ca spectator) ca  

semn de apartenență la colectivitatea elevilor școlii noastre; 

(9) Deprinderea tuturor elevilor de a saluta toți profesorii și personalul auxiliar sau  nedidactic 

al școlii („Bună dimineața/Bună ziua/Bună seara”), precum și persoanele consacrate care fac 

parte din corpul profesoral (Lăudat să fie Isus!). 

(10) Obișnuința elevilor de a se adresa politicos personalului didactic („Doamna profesoară/ 

Domnule profesor/Doamna secretară”); 

Art. 45. Elevii sunt obligați să păstreze curățenia școlii, începând cu locul din clasă. 

Art. 46. Produsele alimentare vor fi consumate respectând normele de igienă și curățenie. 

Art. 47. Se interzice consumul de alcool și consumul produselor alimentare din care rezultă  

resturi greu de îndepărtat (gumă de mestecat, semințe etc.) în clădirile școlii și în curte.  

În situația în care elevii vor fi depistați consumând aceste produse, profesorii le vor  face 

observație individuală și vor face o sesizare, iar dirigintele va aplica sancțiunea  

corespunzătoare. 

Art. 48. La sfârșitul programului școlar, reziduurile de pe sau din bănci vor fi aruncate în 

coșul de gunoi, iar scaunele ridicate. 

Art. 49. Dacă în sălile de clasă se va constata existența resturilor de gumă de mestecat, 

diriginții  vor organiza îndepărtarea acestora de către elevii vinovați sau de către întreg 

colectivul  clasei când vinovații nu se cunosc. 

Art. 50. Este interzis consumul băuturilor în pahare de plastic în timpul orelor de  curs. 

Art. 51. Elevii sunt obligați să păstreze toate bunurile școlii, să folosească întregul patrimoniu 

cu  grijă deosebită. Toate incidentele vor fi semnalate de către cei vinovați diriginților. 

Art. 52. Fixarea unor materiale cu bandă adezivă pe pereți este strict interzisă. În cazul 

încălcării  acestei prevederi, dirigintele răspunde de refacerea  zugrăvelii. 
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Art. 53. Dacă în sălile de clasă se va constata inscripționarea/desenarea mobilierului clasei,  

diriginții vor organiza îndepărtarea acestora de către elevii vinovați sau de către întreg  

colectivul clasei când vinovații nu se cunosc. 

Art. 54. În cazul stricăciunilor provocate din neatenție sau rea voință, elevii vor suporta 

costurile  reparațiilor sau vor înlocui bunurile distruse. Dacă nu se cunosc vinovații, 

cheltuielile  vor fi suportate de întreaga clasă. 

Art. 55. La începerea orelor de curs, elevii au obligația să își închidă telefonul sau să-l seteze 

obligatoriu în modul „Avion” și să îl pună în geantă sau în spațiul special amenajat. Profosorii au 

obligația de a preda telefonul dirigintelul clasei care, pe bază de proces verbal, va preda 

telefonul părintelui sau reprezentantului legal și vor aplica sanctiunile prevăzute de procedură. 

Art. 56. Se interzice folosirea echipamentelor sportive mobile în curtea și clădirea școlii. Se  

interzice jocul cu mingea, jocurile de noroc și cu bulgări de zăpadă în clădirea școlii. 

Art. 57. Accesul sau părăsirea clădirii școlii se pot face numai în conformitate cu procedura de 

acces care constituie anexă la prezentul regulament. 

Art. 58. Folosirea obiectelor ce reprezintă un potențial pericol de incendiu (chibrituri, 

brichete,  lumânări, petarde etc.) este interzisă la toate activitățile școlare și extrașcolare care 

se  desfășoară în clădirea și curtea școlii, la sala de sport. 

Art. 59. Participarea la toate activitățile școlare se va face într-o ținută decentă, (fără pantaloni 

scurți, blugi tăiati sau rupți, fuste scurte care nu depășesc o palmă desupra de genunchi, bluze 

transparente sau care sunt foarte scurte lăsând pielea la vedere, decolteuri generoase; băieți nu 

au voie cu cercei și inele; se interzice vopsirea părului în culori stidente) în conformitate cu  

procedura privind ținuta. 

Art. 60. Elevii au obligația să frecventeze cursurile și să participe la activitățile școlare, 

culturale și  religioase după programul stabilit de școală, consultând zilnic afișierele de pe 

holurile școlii. 

Art. 61. În condițiile desfășurării procesului educațional online elevii au următoarele 

îndatoriri: 

a) participă la activitățile stabilite de cadrele didactice și de către conducerea unității de  

învățământ, conform programului comunicat, precum și informațiilor transmise de către  

profesorii diriginți; 

b) rezolvă și transmit sarcinile de lucru în termenele și condițiile stabilite de către cadrele  

didactice, în vederea valorificării activității desfășurate prin intermediul tehnologiei și  

internetului; 

c) în cazul în care procesul educațional se desfășoară sincron, în format de videoconferință, la 

solicitarea cadrului didactic și în condițiile în care au echipamentele necesare, sunt obligați  să 

participe cu camera video și sistemul audio pornite; 

d) au o conduită adecvată statutului de elev, dezvoltând comportamente și atitudini prin care 

să se asigure un climat propice mediului de învățare; 

e) nu comunică altor persoane datele de conectare la platforma destinată învățământului prin  

intermediul tehnologiei și al internetului, în caz contrar vor fi sancționați conform proceduri 

de sancțiuni. 

f) nu înregistrează activitatea desfășurată în mediul online, în conformitate cu legislația 

privind  protecția datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr.  

679/2016 (GDPR); 

g) au un comportament care să genereze respect reciproc, un mediu propice desfășurării orelor  

de curs. 

Art. 62. Personalul didactic are următoarele obligații: 
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(a) Să aibă un comportament și o ținută morală decentă, profesionistă, care să asigure  cadrul 

propice bunei desfășurări a întregii activități didactice în unitatea școlară și  respectarea în 

întregime a ROFU și ROI. 

(b) Să respecte cu strictețe orarul școlii și pauzele elevilor, să fie punctual și să nu  întârzie 

începerea orelor sau să devanseze terminarea acestora din proprie inițiativă. 

(c) Să pregătească, înainte de începerea orei, materialele didactice necesare. 

(d) Este interzisă trimiterea elevilor în timpul desfășurării orei în cancelarie sau în orice alt 

loc, după diverse materiale. 

(e) Este interzisă învoirea elevilor în alt mod decât cel prevăzut în ROFU și procedura de  

acces în instituție. 

(f) Dacă după 10 minute de la începerea orei profesorul nu a intrat la clasă, responsabilul  

clasei va anunța direcțiunea școlii sau serviciul secretariat, pentru a rezolva situația. Elevii  

vor sta liniștiți în clasă pe tot parcursul orei, pentru a nu deranja cursurile altor clase. 

Directorul instituției va lua la cunoștință și va informa elevii despre modul de rezolvare a  

situației. Directorul va sesiza ÎN SCRIS abaterea disciplinară sau nerespectarea  procedurii de 

învoire. 

Art. 63. Notarea elevilor se va realiza obiectiv și transparent în concordanță cu programele 

școlare  ale ME, respectând și următoarele criterii: 

(a) Nota 1 va fi acordată numai pentru fraudă sau va constitui punctul din oficiu pentru  

notarea elevilor claselor V - XII după modelul subiectelor evaluărilor naționale. 

(b) Nota 2 va fi acordată numai pentru: 

- refuzul elevului de a răspunde în cazul evaluării orale; 

- refuzul de a susține/de a preda o lucrare scrisă; 

- nerezolvarea niciunei cerințe în cazul disciplinelor unde toți elevii clasei susțin examene  

naționale, numai dacă baremul elaborat de profesor prevede 2 puncte din oficiu. 

Art. 64. Pentru contribuția adusă la desfășurarea lecțiilor, profesorul poate acorda note, dacă  

elevii au fost informați la începutul orei în legătură cu această intenție 

Art. 65. Prezentarea punctajului de evaluare este OBLIGATORIE pentru cadrul didactic 

înainte de începerea evaluărilor scrise sau la începutul orei/semestrului/anului în cazul 

evaluărilor orale. Neprezentarea acestuia în condițiile de mai sus ANULEAZĂ  

REZULTATUL EVALUĂRII. 

Art. 66. Profesorul NU poate acorda TOATE notele dintr-un semestru doar pentru 

portofoliile, proiectele și studiile de caz realizate de elevi. Notele vor fi acordate doar după  

corectarea/prezentarea/susținerea acestora, în concordanță cu punctajul/baremul prezentat 

anterior. Materialele predate de elevii de liceu pot fi redactate în scriere  olografică sau 

tehnoredactate la calculator folosind literele specifice fiecărei limbi (diacritice). Materialele 

predate de elevi sub forma portofoliilor, proiectelor se vor păstra până la sfârșitul anului 

școlar. 

Art. 67. Profesorii vor verifica efectuarea temelor în mod regulat, cel puțin prin sondaj. 

Corectarea  va fi realizată cel puțin o dată pe semestru pentru fiecare elev. Neefectuarea 

temelor va fi  sancționată în conformitate cu regulile stabilite și comunicate elevilor de către 

fiecare profesor în parte, la începutul anului școlar. Se interzice transmiterea/copierea temelor.  

Art. 68. Lucrările scrise (extemporale și lucrări semestriale) care presupun cunoașterea  

conținuturilor din mai multe lecții se susțin în mod obligatoriu conform planificării. Tezele nu 

se vor planifica în zile consecutive. Evaluările scrise din  lecția de zi vor fi planificate evitând 

pe cât posibil suprapunerile cu evaluările scrise sumative din aceeași zi. Elevii vor semnala în 

scris dirigintelui, prin responsabilii  claselor, suprapunerile. Elevilor care au absentat de la 

lucrările scrise anunțate, indiferent de motive, li se poate cere susținerea lucrării oricând, în 

cadrul orelor de curs, începând cu  a treia zi de la revenirea la școală. 
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Pentru TOATE clasele se vor avea în vedere următoarele aspecte: în săptămânile în care sau 

planificat lucrări semestriale nu se vor da lucrări scrise care presupun evaluări  

sumative/simulări de examene; elevii vor fi evaluați oral sau în scris numai din materia  

curentă. Într-o săptămână nu vor fi planificate mai mult de 2 lucrări scrise. Rezultatele 

evaluărilor probelor scrise pot fi contestate în conformitate cu prevederile  ROFUIP și SE. 

Art. 69. Profesorii au obligația de a împiedica frauda în timpul susținerii lucrărilor scrise  

(supravegherea atentă) și vor arăta elevilor toate lucrările scrise corectate. Părinții pot  

consulta lucrările scrise în prezența profesorului, care vor fi păstrate timp de 1 an. 

Art. 70. Elevii sunt obligați să informeze imediat profesorii de serviciu/profesorii de la  

clasă/diriginții, asupra incidentelor (altercații, accidente etc.) din timpul orelor, pauzelor și  al 

activităților extrașcolare. 

Art. 71. La sfârșitul anului școlar, elevii merituoși vor primi diplome și premii. Premii 

speciale se vor acorda elevilor care au participat la diverse  activități/proiecte educaționale 

care au contribuit la creșterea prestigiului școlii  sau au obținiut rezultate bune la concursuri 

școlare. 

Art. 72. Părinții pot cere în scris, diriginților învoirea copiilor pentru maxim 20 de ore de curs 

pe  semestru (conform ROFUIP și SE). Exceptie făcând cazurile de deces în familie când 

elevii vor fi învoiți maxim 3 zile și vor depune la cererea de învoire copie de deces. În cazul 

elevilor care practică sporturi de performanță, învoirea elevilor va fi realizată de către clubul 

sportiv de care aparține printr-o solicitare către directiunea școlii. De asemenea, la solicitarea 

scrisă a părintelui, directorul poate acorda o singură dată pe an  școlar, cu avizul dirigintelui, 

participarea elevului la activități de voluntariat a unor instituții  (de învățământ, cultură, sport 

etc.). În acest caz, acordul scris al direcțiunii se obține cu cel  puțin o săptămână înaintea 

înscrierii la acțiune.  

Art. 73. Situația elevilor cu îmbolnăviri frecvente va fi discutată cu părinții acestora și 

conducerea  școlii. Diriginții pot cere anunțarea telefonică a cazurilor de îmbolnăvire la 

secretariat  sau telefonul personal. 

Art. 74. Transferul elevilor se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor ROFUIP.  

(1) Cererile de transfer ale elevilor în cadrul școlii se analizează de către consiliul de  

administrație următor conform unei proceduri specifice și se pot aproba în limita maximă de  

elevi/clasă. În cazul schimbării profilului, este obligatorie promovarea  examenelor de 

diferență în termen de 2 săptămâni de la data transferului. 

(2) Cererile de transfer ale elevilor de la alte școli vor fi însoțite în mod obligatoriu de o  

adeverință cuprinzând mediile semestriale din ultimul an școlar și vor fi analizate în consiliul 

de administrație conform unei proceduri specifice, ținând cont de: media de  admitere, fără 

corigențe la materiile profilului și media la  purtare (10 - obligatoriu). Solicitările se pot 

aproba în limita maximă a nr de elevi/clasă, după ce solicitările elevilor din cadrul școlii au 

fost onorate. În cazul  schimbării profilului, este obligatorie promovarea examenelor de 

diferență. 

Art. 75. Profesorii nu au dreptul de a elimina elevii din clasă în timpul cursurilor. În cazul în  

care comportamentul elevului pune în pericol buna desfășurare a orei de curs, profesorul  de 

la clasă va solicita imediat prezența în clasă a directorului/dirigintelui, care va solicita imediat 

prezența părinților/tutorilor la unitatea școlară, pentru  clarificarea situației. La sfârșitul orei, 

profesorul de la clasă va completa obligatoriu formularul de sesizare a abaterii, îl va înmâna 

dirigintelui/directorului/ responsabilul comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței, 

dirigintele va convoca în maxim 3 zile lucrătoare Consiliul Clasei pentru discutarea situației 

semnalate, iar dirigintele/directorul va aplica sancțiunea în conformitate cu prevederilor SE și 

ROFUI. 
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Art. 76. Sancțiunile se vor aplica conform procedurii SANCTIUNI anexate (în conformitate 

cu SE și  ROFUIP). În toate cazurile atât, PĂRINȚILOR cât și ELEVILOR li se va comunica 

în  scris sancțiunea aplicată. 

Art. 77. În conformitate cu prevederile ROFUIP/SE, sancțiunea poate fi contestată. 

Art. 78. La sfârșitul fiecărui semestru, profesorul diriginte consultă Consiliul clasei pentru  

acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvența și comportamentul elevului,  

respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învățământ. Stabilirea  

notei la purtare în funcție de absențele nemotivate se va face în conformitate cu SE și  

procedura privind Absențele Elevilor. 

Art. 79. Absențele elevilor care pleacă de la școală în timpul programului sunt considerate în 

mod automat nemotivate. Dacă elevul, înainte de plecare a obținut acordul scris al dirigintelui  

(în absența acestuia, a directorului sau profesorului de la oră) sau al profesorilor care au  

anunțat lucrări scrise pentru ziua respectivă, absența poate fi motivată de către diriginte. 

Art. 80. Profesorii sunt obligați să consemneze elevii absenți imediat după începerea orei de  

curs. Elevii care nu sunt prezenți în clasă la intrarea profesorului, pot fi primiți la oră,  dacă nu 

au întârziat mai mult de 10 minute. Absențele datorate întârzierilor, pot fi  motivate de către 

profesorul diriginte pe baza unei solicitări scrise adresate de părinte/tutore legal și 

contrasemnată de profesorul la care a intârziat la oră în limita celor 20 de ore/semestru.  

Art. 81. Nu poate fi considerată minoră nicio abatere de la acest regulament, întrucât ar 

reflecta  lipsa de voință sau incapacitatea de a respecta norme elementare de muncă în comun. 

În  cazul unor încălcări repetate ale Regulamentului de organizare și funcționare, a întârzierii 

predării  cu mai mult de o săptămână a unor materiale solicitate, profesorii pot cere 

contactarea  părinților prin intermediul telefonului mobil al elevilor. 

Art. 82. Sancțiunile se aplică gradat, în funcție de gravitatea faptelor, fără a acorda aceeași 

sancțiune  de două ori într-un an școlar, în conformitate cu procedura SANCȚIUNI. 

Art. 83. În cazul agresiunilor fizice sau a actelor de instigare la violență va fi informată Poliția 

de  Proximitate. Abaterile din afara clădirii școlii care au drept consecință daune materiale vor  

fi semnalate Poliției Comunitare. 

Art. 84. Clasele care tăinuiesc fapte de agresiune verbală sau fizică, încălcare a regulilor de 

igienă, deteriorare a bunurilor școlii sau refuză să numească elevii care au săvârșit abateri, 

când aceștia sunt cunoscuți în rândul lor, vor fi excluse de la toate activitățile extrașcolare 

pentru 3 luni. 

Art. 85. Încetarea calității de elev la Liceul Teologic Greco-Catolic Sf. Vasile cel Mare Blaj 

se realizează conform prevederilor legale în vigoare. 

Activități extracurriculare 

Art. 86. Oferta de activități extracurriculare a școlii se bazează pe convingerea colectivului 

didactic că cerințele Art. 4 din Legea Educației Naționale nu pot  fi îndeplinite doar prin lecții 

de înaltă ținută, care se  desfășoară în clasă sau în sala de sport; activitățile extracurriculare 

aduc și ele o  contribuție esențială la dezvoltarea multilaterală a elevilor. 

Art. 87. Elevii care acumulează mai mult de 10 absențe nemotivate sau au abateri  disciplinare 

nu vor participa la activitățile care se derulează în afara liceului în semestrul  respectiv. 

Excepțiile bine întemeiate se aprobă de director la solicitarea  diriginților/profesorului care 

organizează activitatea. 

Art. 88. Excursiile se desfășoară pe clase sau pe nivel de clase. Oferta școlii (destinație, 

obiective, costul integral, număr minim de participanți, data limită de înscriere și valoarea 

acontului) va fi comunicată elevilor și părinților (cel puțin comitetului de părinți al clasei). 

Înscrierea elevilor la activitățile extracurriculare (proiecte de colaborare cu alte școli, 

schimburi  de elevi, excursii de studii, etc.) se poate face numai dacă elevii și părinții acestora 

înțeleg și  acceptă:caracterul predominant educativ al acțiunilor, necesitatea deschiderii spre 
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nou, responsabilitatea pentru un comportament exemplar, faptul că activitățile se desfășoară 

prin munca suplimentară, neremunerată a cadrelor didactice, faptul că deciziile pot fi luate 

numai în interesul grupului și nu individual, că respectarea programului, inclusiv a orelor de 

liniște, este obligatorie, necesitatea sprijinirii activității pentru care elevul se va înscrie, 

condițiile de transport și cazare stabilite de conducătorul grupului cu acordul  direcțiunii,  

necesitatea comunicării respectuoase cu elevul-partener, chiar dacă acesta are alte  interese, 

necesitatea efectuării unor munci casnice, că elevul va recupera materia și, începând cu a treia 

zi de școală de la încheierea  proiectului, va susține toate lucrările scrise împreună cu clasa, 

necesitatea îndeplinirii exemplare a sarcinilor legate de proiect, prezentarea proiectului ori de 

câte ori elevul va fi solicitat, să se implice în activitățile școlare și după încheierea acțiunii. 

Art. 89. Selecția elevilor pentru participarea la activități extrașcolare (parteneriate, excursii,  

proiecte, tabere) și pentru acordarea de burse (altele decât cele oferite de statul român) se  va 

face în funcție de nivelul de disciplină al clasei, de rezultatele la învățătură, de  

comportament, de numărul absențelor motivate și nemotivate, precum și în funcție de  

participarea la olimpiade, la activitățile religioase, culturale, sportive și de voluntariat. 

Art. 90. O observație individuală are ca efect eliminarea elevului  de la activitățile pentru care 

se fac înscrieri în semestrul respectiv. Scăderea notei la purtare va fi urmată de excluderea 

elevilor pentru înscrierile ce se derulează în semestrul următor.  Aceeași măsură va fi aplicată 

și în situația retragerii fără motive întemeiate de la o acțiune  la care elevul s-a înscris sau 

neanunțarea imediată a profesorului conducător în cazul  apariției unor probleme serioase. 

Elevii care au avut un comportament inadecvat în activități extrașcolare nu vor fi înscriși  

timp de 2 semestre la activități cu același profil. 

 

Organizarea serviciului pe clasă și pe școală,  

norme de siguranță în spațiile școlare 
 

Reguli privind folosirea sălii de sport 

Art. 91. Sala de sport va fi utilizată numai pentru desfășurarea lecțiilor la disciplina  Educație 

fizică și disciplinele opționale din această arie curriculară. Situațiile care contravin acestei 

reglementări vor fi raportate directorului. 

Art. 92. Accesul elevilor în sala de sport se face numai dacă sunt însoțiți de către profesor. 

Art. 93. Elevii au obligația de a fi prezenți la orele de educație fizică și sport, chiar și în cazul 

în care sunt scutiți de  efort fizic. Acestor elevi nu li se acordă note și nu li se încheie media la 

această disciplină în  semestrul sau în anul în care sunt scutiți medical. Ei trebuie să vină la 

orele de educație fizică și sport cu încălțăminte adecvată pentru sălile de sport.  Elevii scutiți 

medical, semestrial sau anual, nu au obligația să vină în echipament sportiv la  orele de 

educație fizică și sport, dar trebuie să aibă încălțăminte adecvată pentru sălile de  sport. 

Absențele la aceste ore se consemnează în catalog.  

Art. 94. În sala de sport, accesul persoanelor străine este strict interzis (autorizarea accesului 

se face  numai de către director sau profesorul de educație fizică). 

Serviciul pe clasă 

Art. 95. Serviciul pe clasă va fi efectuat de 1-2 elevi, după o planificare ce se va afișa în sala 

de clasă. 

Art. 96. Diriginții au obligația de a verifica de două ori pe săptămână starea generală a clasei, 

luând  măsurile necesare remedierii deficiențelor. 

Art. 97. În fiecare zi, la începutul cursurilor, elevii de serviciu au obligația de a verifica starea  

mobilierului școlar. În cazul în care se constată existența unor scaune rupte sau bănci  

murdare, elevii de serviciu trebuie să informeze prompt (în maxim o oră) dirigintele,  femeia 
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de serviciu. În cazul  nerespectării acestui termen, responsabilitatea pentru repararea 

mobilierului școlar revine clasei respective. 

Art. 98. Elevii de serviciu vor asigura necesarul de cretă/marker, vor șterge tabla după fiecare 

oră  și vor aerisi clasa. 

Art. 99. În cazul desfășurării orelor în alte spații decât sala de clasă, elevii de serviciu vor 

încuia  ușa. Diriginții și direcțiunea nu răspund de furturile din clasă datorate încălcării acestei  

prevederi. Se vor închide geamurile și se va stinge lumina. 

Art. 100. După ultima oră de curs în sala de clasă, elevii de serviciu vor aștepta ieșirea tuturor 

colegilor, vor verifica curățenia clasei, vor stinge lumina și vor închide toate geamurile. 

Art. 101. Neîndeplinirea sarcinilor se pedepsește cu prelungirea perioadei de serviciu cu trei 

zile sau cu sancțiune. 

Art. 102. Profesorii și personalul au acces în secretariat în afara programului de lucru cu 

publicul  numai dacă au de îndeplinit sarcini sau atribuții de serviciu. 

Art. 103. Carnetele de elevi se vor elibera și viza doar prin intermediul diriginților în primele 

2  săptămâni de la începerea anului școlar. 

Recomandări privind protecția, igiena și securitatea muncii 

Art. 104. Elevii trebuie să respecte Procedura privind Normele privind Igiena și Securitatea 

muncii  în instituția școlară, document prezentat și semnat la începutul fiecărui an școlar. 

Art. 105. Elevii nu au voie să intervină la instalațiile electrice din școală (prize, întrerupătoare, 

firide  cu siguranțe fuzibile, becuri, tuburi de iluminat, aparate). 

Art. 106. Elevii au obligația să anunțe dirigintele/profesorul de serviciu, când constată apariția 

unor defecțiuni  la instalația electrică. Elevii vor avea un comportament prin care să evite 

orice accidentare  sau deteriorarea bunurilor școlii. 

Art. 107. În sălile de clasă vor fi respectate regulile specifice. 

Art. 108. Pe stradă se vor respecta regulile de circulație.  

Art. 109. Numărul de telefon al organelor de poliție, la care profesorul de  serviciu, elevii sau 

conducerea pot suna în situația unor incidente violente, va fi afișat  la loc vizibil. 

Asigurarea serviciului pe școală de către cadrele didactice 

Art. 110. Serviciul pe școală este organizat permanent pe durata desfășurării cursurilor, 

conform  prevederilor ROFUIP și ale Procedurii privind serviciul pe școală al personalului  

didactic.În cancelarie va fi afișat un tabel cu programarea serviciului pe școală pe zile și ore. 

Răspunderile sunt cele precizate în procedurile privind Serviciul pe școală și Accesul  în 

instituție. 

Sarcinile profesorului de serviciu 

Art. 111. Efectuarea serviciului conform planificării este obligatorie. Neefectuarea serviciului  

reprezintă abatere disciplinară și va fi constatată de către director. 

Art. 112. Profesorii de serviciu vor supraveghea elevii în timpul pauzei (holuri, curte, grupuri  

sanitare, clase) asigurând adoptarea unui comportament civilizat și vor avea răspunderi  

specifice în cazul situațiilor de urgență. 

Art. 113. Profesorul de serviciu de la poarta de acces în curtea școlii are îndatorirea de a nu 

lăsa  niciun elev să părăsească curtea școlii, fără aprobarea scrisă a dirigintelui sau a 

direcțiunii și  va supraveghea elevii pe durata pauzei. Elevii care din motive obiective trebuie 

să  părăsească curtea școlii vor solicita învoirea scrisă de la dirigintele clasei. 

Art. 114. Accesul în unitatea de învățământ, se desfășoară conform cu Procedura de Acces. 

Art. 115. Accesul elevilor este permis numai pe baza semnului distinctiv sau a carnetului de 

elev; lipsa carnetului de elev sau a semnelor distinctive nu interzice accesul elevilor în  

instituție. 

Art. 116. Accesul persoanelor străine (părinți, rude, vizitatori etc.) se face prin intrarea  

principală și este permis numai după verificarea identității acestora de către profesorul de 
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serviciu, consemnarea acestora în  registrul de acces și după primirea unui ecuson pentru 

vizitatori. Persoanele menționate mai sus vor fi înregistrate la punctul de control cu nume, 

prenume și seria actului de  identitate, scopul vizitei, precum data, ora intrării și părăsirea 

incintei în registru pentru  evidența vizitatorilor. Vizitatorii au obligația de a purta ecusonul la 

vedere pe toată perioada rămânerii în  unitate și de a-l restitui la punctul de control în 

momentul părăsirii acesteia. 

Art. 117. Se interzice accesul vizitatorilor în alte spații decât cele stabilite, fără acordul 

conducerii. Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la evacuarea persoanei respective 

de către organele abilitate și/sau la interzicerea  ulterioară a accesului acesteia în unitate. 

Art. 118. Accesul părinților/reprezentanților legali în incinta școlii este permisă în următoarele  

cazuri: la solicitarea diriginților/profesorilor clasei/conducerii, la ședințele cu părinții, pentru 

rezolvarea unor probleme referitoare la acte sau documente de studii  sau alte situații școlare 

care implică relația directă a acestora cu personalul  secretariatului, diriginte sau conducere, la 

întâlnirile solicitate de părinți, programate de comun acord cu profesorii  conform 

programului de audiențe, la diferite evenimente publice și activități școlare și extracurriculare, 

organizate în cadrul școlii la care sunt invitați să participe, în cazul unor situații speciale. 

Art. 119. Este interzis accesul în școală al persoanelor turbulente sau a celor aflate sub 

influența  băuturilor alcoolice, a celor având comportament agresiv, precum și a celor care au  

intenția vădită de a deranja ordinea și liniștea în instituția de învățământ. 

Art. 120. Se interzice intrarea vizitatorilor însoțiți de câini sau care au asupra lor arme sau  

obiecte contondente, substanțe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante, lacrimogene sau  ușor 

inflamabile, publicații având caracter obscen sau instigator, precum și stupefiante  sau băuturi 

alcoolice. 

Art. 121.Accesul reprezentanților presei în unitate se face numai cu acordul directorului și 

numai  la orele și în spațiile stabilite de acesta. 

Reguli speciale privind accidentele 

Art. 122. Personalul didactic, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic au obligația 

de a  respecta următoarele reguli în cazul accidentării ușoare a unui elev în timpul activităților 

didactice  sau în timpul pauzelor: 

a) acordarea primului ajutor, strict în limitele cunoștințelor și competențelor personale în  

domeniu; 

b) informarea conducerii școlii; 

c) conducerea școlii va anunța părinții elevului accidentat. 

Art. 123. Personalul didactic, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic au obligația 

de a  respecta următoarele reguli în cazul accidentării grave a unui elev sau în general dacă 

există presupunerea că prin accidentare a fost afectată coloana vertebrală a unui elev sau s-a 

produs o luxație, o  fractură ori altă afecțiune gravă în timpul activităților didactice sau în 

timpul pauzelor: 

a) asigurarea accidentatului într-o poziție adecvată pentru a evita agravarea stării acestuia. 

Este  strict interzisă deplasarea accidentatului de la locul producerii accidentului; 

b) anunțarea serviciului de urgență 112 și eventual aplicarea măsurilor dictate în timpul  

apelului de către personalul medical de specialitate; 

d) informarea conducerii școlii prin intermediul unui alt angajat sau prin intermediul unui 

elev;  conducerea școlii va anunța părinții elevului accidentat; 

e) supravegherea elevului accidentat și eventual a clasei până la rezolvarea situației. 

Art. 124. Elevii au obligația de a comunica imediat primului profesor pe care îl întâlnesc sau 

la  secretariat orice accidentare a unui alt elev, dacă la producerea evenimentului nu a fost de 

față  niciun angajat al unității. 
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Art. 125. Elevii au obligația de a respecta normele de securitate și sănătate în activitate și de 

pază împotriva incendiilor prelucrate de profesorii diriginți, respectiv de profesorii de 

specialitate. 

Art. 126. În timpul orelor de educație fizică și sport, cadrele didactice vor respecta 

următoarele reguli suplimentare de prevenire a accidentelor: 

a) vor asigura desfășurarea activităților didactice numai în spații care pot fi supravegheate  

permanent și nu vor lăsa elevii nesupravegheați în timpul activităților didactice. În situația în  

care, din motive obiective, trebuie să părăsească spațiul în care se desfășoară activitatea  

didactică, vor cere elevilor să întrerupă orice fel de activitate și vor solicita la secretariat 

prezența unui cadru didactic/didactic auxiliar pentru supravegherea elevilor; 

b) vor asigura supravegherea elevilor în timpul intrării și respectiv ieșirii acestora în/din sala 

de  sport, terenurile de sport sau alte spații unde se desfășoară activitățile sportive; 

c) vor atenționa elevii, ori de câte ori este nevoie, că trebuie să respecte integral și întocmai  

normele de sănătate și securitate a muncii pentru care au semnat procesul verbal de instruire  

cu ocazia lecției teoretice de la începutul anului școlar/semestrului. Elevii care încalcă cu  

intenție și/sau în mod repetat aceste reguli sau care prin neglijență și/sau prin acțiuni  

necorespunzătoare unice sau repetate își pun în pericol propria sănătate și/sau a colegilor lor,  

vor fi comunicați profesorului diriginte și/sau direcțiunii pentru stabilirea și aplicarea de  

sancțiuni disciplinare. Sancțiunile aplicate vor fi comunicate și celorlalți elevi pentru a  

descuraja comportamente similare din partea acestora; 

d) vor acorda atenție deosebită mânuirii materialelor sportive (saltele, lăzi de gimnastică etc.) 

și  dispunerii adecvate în spațiul de lucru a materialelor didactice necesare lecției pentru a se  

evita utilizarea necontrolată a acestora de către elevi; 

e) colectivul de elevi va fi organizat în așa fel încât să se evite aglomerarea în spațiile de lucru  

situație care poate duce la lovirea sau ciocnirea involuntară a elevilor. 

f) vor asigura permanent disciplina la oră, prevenind ieșirile necontrolate și acordând, după  

caz, asistența, sprijinul sau ajutorul necesar fiecărui elev, potrivit conținuturilor și nivelului  

său de pregătire, respectiv de dezvoltare psiho-somatică; 

g) vor acorda o atenție deosebită organizării colectivului de elevi la exersarea rostogolirilor,  

săriturilor și a celorlalte elemente de gimnastică pentru a evita orice fel de accidente; 

h) vor solicita conducerii școlii, ori de câte ori este nevoie, completarea trusei medicale de la  

sala de sport cu materialele necesare acordării primului ajutor. 

Art. 127. În situații excepționale (calamități naturale, intemperii, epidemii, pandemii) care pot  

afecta procesul educațional din unitatea de învățământ și care pot pune în pericol sănătatea 

elevilor  și personalului școlii, aceștia au obligația de a respecta întocmai reglementările 

legale și prevederile  specifice cuprinse în procedurile pentru astfel de situații. 

 

 

Partenerii educaționali – părinții 
Drepturile părinților 

 

Art. 128. (1) Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat  

periodic referitor la situația școlară și la comportamentul propriului copil.  

(2) Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească 

informații  referitoare numai la situația propriului copil. 

Art. 129. Părintele sau reprezentantul legal al copilului/elevului are acces în incinta unității de  

învățământ în concordanță cu procedura de acces. 
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Art. 130. (1) Rezolvarea situațiilor conflictuale sesizate de părintele/reprezentantul legal al  

copilului/elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuții amiabile cu 

salariatul/ profesorul unității de învățământ implicat. 

(2) Părintele/reprezentantul legal al copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la discuții să  

participe și reprezentantul părinților. În situația în care discuțiile amiabile nu conduc la 

rezolvarea conflictului, părintele/reprezentantul legal are dreptul de a se adresa conducerii 

unității de învățământ, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei.  

(3) În situația în care părintele/reprezentantul legal consideră că starea conflictuală nu a fost  

rezolvată la nivelul unității de învățământ, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, 

inspectoratului școlar pentru a media și rezolva starea conflictuală. 

Îndatoririle părinților 

Art. 131. (1) Potrivit prevederilor legale, părintele sau reprezentantul legal are obligația de a  

asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru  

școlarizarea elevului până la finalizarea studiilor. 

(2) Părintele sau reprezentantul legal care nu asigură școlarizarea elevului în perioada 

învățământului obligatoriu este sancționat, conform legislației în vigoare. 

Art. 132. Părintele sau reprezentantul legal al elevului din învățământul obligatoriu are 

obligația de  a-l susține pe acesta în activitatea de învățare desfășurată, inclusiv în activitatea 

de învățare realizată  prin intermediul tehnologiei și al Internetului, și de a colabora cu 

personalul unității de învățământ  pentru desfășurarea în condiții optime a acestei activități. 

Art. 133. Respectarea prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a unității de  

învățământ este obligatorie pentru părinții sau reprezentanții legali ai copiilor/elevilor. 

Adunarea generală a părinților 

Art. 134. (1) Adunarea generală a părinților este constituită din toți părinții sau reprezentanții 

legali ai părinților clasei.  

(2) Adunarea generală a părinților hotărăște cu privire la susținerea cadrelor didactice și a 

echipei manageriale a unității de învățământ privind activitățile și auxiliarele didactice și 

mijloacele de  învățământ utilizate în demersul de asigurare a condițiilor necesare educării 

elevilor. 

(3) Adunarea generală a părinților se convoacă de către profesorul diriginte, de către 

președintele  comitetului de părinți al clasei sau de către 1/3 din numărul total al membrilor 

săi ori al elevilor  clasei. 

(4) Adunarea generală a părinților se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este 

valabil  întrunită în prezența a jumătate plus unu din totalul părinților/reprezentanților legali ai 

elevilor din clasa respectivă și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenți. 

Comitetul de părinți 

Art. 135. (1) Comitetul de părinți se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în 

adunarea generală a părinților, convocată de profesorul diriginte care prezidează ședința. 

(2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 15 

zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.  

(3) Comitetul de părinți pe clasă se compune din 3 persoane: un președinte și 2 membri. În 

prima ședință după alegere, membrii comitetului decid responsabilitățile fiecăruia, pe care le 

comunică profesorului diriginte.  

(4) Comitetul de părinți pe clasă reprezintă interesele părinților sau ale reprezentanților legali 

ai elevilor clasei în adunarea generală a părinților sau reprezentanților legali, în consiliul 

profesoral, în consiliul clasei și în relațiile cu echipa managerială. 

Art. 136. (1) În baza hotărârii adunării generale, comitetul de părinți poate decide să susțină,  

inclusiv financiar prin asociația de părinți cu personalitate juridică, cu respectarea 

prevederilor  legale în domeniul financiar, întreținerea, dezvoltarea și modernizarea bazei 
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materiale a unității de  învățământ și a clasei. Hotărârea comitetului de părinți nu este 

obligatorie. 

(2) Sponsorizarea unei clase de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută  

comitetului de părinți. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru 

elevi/părinți  sau reprezentanți legali. 

(3) Este interzisă și constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a 

personalului din  unitatea de învățământ în strângerea și/sau gestionarea fondurilor. 

Consiliul școlar al elevilor 

Art. 137. (1) Fiecare clasă își va alege reprezentantul în consiliul școlar al elevilor, o dată pe 

an, la  începutul primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de 

alegerea reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot și nici nu le este permisă 

influențarea deciziei elevilor. 

(2) În fiecare unitate de învățământ de stat, particular și confesional se constituie consiliul 

școlar al elevilor, format din reprezentanții elevilor de la fiecare clasă.  

(3) Consiliul profesoral al unității de învățământ desemnează un cadru didactic care va stabili  

legătura între corpul profesoral și consiliul școlar al elevilor. 

(4) Organizarea și funcționarea consiliului școlar al elevilor se face conform unui regulament  

propriu stabilit de acesta, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 

 

 

Dispoziții finale și tranzitorii 
 

Art. 138. În cazul în care într-o situație dată se constată că între prevederile prezentului 

Regulament  de organizare și funcționare și prevederile legale în vigoare există contradicții 

sau lipsă de concordanță, prevalează și se aplică prevederile legale respective, fără a produce 

efecte negative asupra  angajatului sau elevului. 

Art. 139. Prevederile prezentului Regulament de organizare și funcționare pot fi modificate și 

completate în funcție de modificarea și completarea prevederilor legale în vigoare. 

Art. 140. Orice modificare a prezentului Regulament de organizare și funcționare se 

realizează conform prevederilor legale în vigoare și se aduce la cunoștința tuturor angajaților, 

elevilor și părinților/tutorilor/susținătorilor legali ai acestora, prin grija directorului, respectiv 

a profesorilor diriginți. 


