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Nr. înreg. 1395/05.09.2017       Aprobat în C.A. 07.09.2017 

(Validat în C.P. 06.09.2017) 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE INTERNĂ 

 

Capitolul I – Dispoziţii generale  

 

Art. 1. Prezentul regulament este întocmit conform prevederilor Constituţiei României, ale Legii 

învăţământului şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, numit în continuare regulament, aprobat prin ordinul nr. 5.079 din 
31.08.2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 720 din 19.09.2019 si ale O.M. 4742 din 

10.08.2016 privind Statutul elevului,aprobat în temeiul prevederilor Legii Educaţiei Naţionale, nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. 

Extras din noul ROFUIP: 
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 

5.115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 şi 23 bis din 

13 ianuarie 2015. 

Extras din Statutul elevului: 

Relaţia cu alte acte normative inferioare sau egale 
 Art. 52 
Orice reglementare în domeniu legal prevăzută într-un act normativ inferior sau egal, 
aflată în contradicţie cu prezentul statut, este abrogată de drept.  

 
Necunoaşterea prevederilor prezentului regulament nu absolvă personalul liceului, elevii şi părinţii 

acestora de consecinţele încălcării lui. 

Art. 2. Regulamentul conţine normele de organizare şi funcţionare ale Colegiului Tehnologic de Industrie 

Alimentară Arad, prevederile sale fiind obligatorii pentru elevi, profesori, părinţi, personalul didactic şi 

nedidactic.  

Art. 3. Prevederile prezentului regulament se pot modifica şi / sau completa ulterior, ori de câte ori este 

cazul, la iniţiativa a două treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie şi prin consultarea 

organizaţiei sindicale din instituţie; modificările şi /sau completările ulterioare vor fi aduse la cunoştinţa 

întregului personal şi a elevilor în termen de cinci zile.  

Art. 4. Prevederile prezentului regulament se aplică şi personalului angajat temporar, persoanelor detaşate 

în unitate, studenţilor aflaţi în practică pedagogică şi îndrumătorilor acestora, părinţilor, elevilor şcolii şi 

personalului angajat pentru prestarea de servicii.  

Art. 5. Conducerea şcolii şi profesorii diriginţi au obligaţia să prelucreze prezentul regulament tuturor 

elevilor şi părinţilor acestora. Prelucrarea prezentului regulament către personalul didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic se va efectua de către conducerea şcolii. 
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Art. 6. În incinta liceului sunt interzise, potrivit legii, crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi prozelitism religios, orice formă de 

activitate care încalcă normele convieţuirii sociale, care pun în pericol sănătatea fizică şi psihică a 

elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.  

Capitolul II – Organizarea şi conducerea şcolii  

 

Secţiunea 1 – Dispoziţii generale  

Art. 7. Conducerea Colegiului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad este asigurată în conformitate cu 

prevederile Legii învăţământului nr. 1/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale 

OM nr. 5.079 din 31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

Secţiunea a 2-a – Directorul  

Art. 8. Directorul exercită conducerea executivă a liceului, în conformitate cu atribuţiile prevăzute în 

lege, cu hotărârile consiliului de administraţie, precum şi cu alte reglementări legale.  

Art. 9. Statutul, drepturile, obligaţiile şi atribuţiile directorului şi ale directorului adjunct sunt cele 

prevăzute în Art. Art.20-23, respectiv Art.24-27,din ROFUIP.   

  

Secţiunea a 3-a – Consiliul profesoral  

Art. 10. Alcătuirea şi atribuţiile consiliului profesoral sunt cele prevăzute în  Art.57-59, din ROFUIP. 

 

 

Secţiunea a 4-a – Consiliul de administraţie  

Art. 11. Alcătuiea şi atribuţiile consiliului de administraţie sunt cele prevăzute în Art.18, din ROFUIP.  

 

Secţiunea a 5-a – Consiliul pentru curriculum  

Art. 12. Consiliul pentru curriculum este compus din responsabilii comisiilor metodice, directorii 

liceului, consilierul psihopedagogic şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare. Preşedintele consiliului este directorul. Componenţa consiliului este aprobată în fiecare an 

şcolar de consiliul profesoral.  

Art. 13.  
1. Consiliul pentru curriculum elaborează:  

a) proiectul curricular al şcolii: trunchi comun, discipline opţionale, finalităţi, obiectivele şcolii, 

metodologia de evaluare, criterii de selecţie a elevilor;  

b) oferta educaţională a şcolii;  

c) criterii de clasificare a opţiunilor elevilor şi de întocmire corectă a schemelor orare;  

d) metodologia de aplicare a activităţii de consiliere şi orientare.  

2. Documentele elaborate de consiliul pentru curriculum sunt aprobate de consiliul profesoral.  

Art. 14. Consiliul pentru curriculum are în subordine următoarele comisii: a) comisiile metodice; b) 

responsabilii cu perfecţionare continuă; c) comisia pentru orar.  

 

Secţiunea a 6-a – Comisiile metodice  
Art. 15. Alcătuirea şi atribuţiile comisiilor metodice sunt cele prevăzute în Art. 65-67, din ROFUIP. 

 

Secţiunea a 7-a – Consiliul clasei  
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Art. 16.  
1. Alcătuirea şi atribuţiile consiliului clasei sunt cele prevăzute în Art. 60-64, din ROFUIP.  

2. Atribuţiile profesorului diriginte sunt prevazute in Art.72-78,din ROFUIP. 

Extras din ROFUIP : 

ART. 75 

(1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, 

profesorul diriginte stabileşte cel puţin o oră în fiecare lună în care se întâlneşte cu aceştia, pentru 

prezentarea situaţiei şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau 

comportamentale specifice ale acestora. 

(2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali 

de la fiecare formaţiune de studiu se aprobă de către director, se comunică elevilor şi părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali ai acestora şi se afişează la avizierul şcolii. 

ART. 76 

Profesorul diriginte 

4. informează: 

d) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe 

nemotivate; informarea se face în scris; numărul acestora se stabileşte prin regulamentul de 

organizare şi funcţionare a fiecărei unităţi de învăţământ. 

 

Secţiunea a 8-a – Alte comisii  
Art. 17. În cadrul Colegiului Tehnologic de Industrie Alimentară funcţionează, pe lângă cele prezentate 

mai sus, următoarele comisii,prevazute in Art.79-80,din ROFUIP:   

Comisiile cu caracter permanent sunt: 

a) Comisia pentru curriculum; 

b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 

c) Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă; 

d) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; 

e) Comisia pentru controlul managerial intern; 

f) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în 

mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii; 

g) Comisia pentru programe şi proiecte educative.Atributiile coordonatorului acestei comisii sunt 

prevazute in Art.69,din ROFUIP. 

Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de constituire 

emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 79, lit.b), f) şi g) sunt 

cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor, tutorilor sau ai susţinătorilor legali, 

nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor, respectiv comitetul/asociaţia de părinţi.(Art.80.lit 1,din 

ROFUIP). 
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Alte comisii care functioneaza in scoala,cu caracter temporar sau ocazional,sunt:    

2. Comisia metodică a diriginţilor,   

3. Comisia de inventariere a patrimoniului, casare și recepție de bunuri,   

4. Comisia de întocmire a orarului și de organizare a serviciului pe şcoală,   

5. Comisia de acordare a sprijinului financiar în cadrul programului naţional „Bani de liceu” şi a burselor,  

6. Comisia de gestionare a SIIIR,  

7. Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar, 4. Comisia pentru 

olimpiade și concursuri școlare,  

8. Comisia pentru organizarea examenelor,  

9. Comisia pentru verifiacarea documentelor școlare și a actelor de studii,  

10. Comisia de cercetare disciplinară,  

11. Comisia de consiliere, orientare și activități extrașcolare,  

12. Comisa de mentorat,  

13. Comisia pentru acordarea burselor,  

14. Comisia SNAC,  

15. Comisa de încadrare și salarizare,  

16. Comisia de elaborare și actualizare PAS,  

17. Comisa paritară,  

18. Comisia de mobilitate la nivelul unității școlare,  

19. Comisia de selecționare a documentelor din arhivă. 

Fiecare unitate de învăţământ îşi elaborează proceduri, privind funcţionarea comisiilor în funcţie 

de nevoile proprii.(Art.80,lit.3,din ROFUIP). 

 

 Atribuţiile, componenţa şi durata de funcţionare ale acestor comisii sunt prevăzute în deciziile de 

constituire.  

Art. 18. Responsabili pentru diferite domenii de activitate:  

responsabil cu Strategia Naţională de „Acţiune Comunitară”;  

responsabil pentru organizarea apărării civile;  

responsabil pentru organizarea acţiunilor de prevenire a incendiilor;  

responsabil pentru formarea continuă;  

responsabil pentru proiecte şi programe naţionale şi internaţionale;  

responsabil pentru imaginea şcolii;  

responsabili cabinete, săli de clasă, săli de sport şi laboratoare.  

Art. 19. 

1. Comisia de organizare a serviciului pe şcoală este formată din trei membri şi este condusă de un 

responsabil desemnat de consiliul de administraţie, la începutul fiecărui an şcolar.  

2. Comisia organizează serviciul pe şcoală pentru profesori şi elevi.  

3. Diriginţii şi profesorii de serviciu asigură instruirea elevilor de serviciu.  

4. Serviciul elevilor se desfăşoară astfel:  

a. Serviciul pe clasă:  

– diriginţii vor stabili grupe de câte doi elevi care vor efectua zilnic serviciul pe clasă;  

–atribuţiile elevilor de serviciu pe clasă sunt stabilite de către diriginţi, cu respectarea prevederilor 

cuprinse în capitolul al VII-lea,cu privire la obligatiile elevilor. 



 
 

 
 

5 
 

b. Serviciul pe şcoală este asigurat de câte un elev, conform unei planificări semestriale a claselor, 

stabilite de comisia de organizare a serviciului pe liceu şi avizată de conducerea şcolii.  

• Diriginţii claselor vor transmite la secretariat, cu minimum trei zile înainte de începerea serviciului pe 

liceu, tabelul nominal al elevilor de serviciu. 

 • Elevii nu au dreptul să facă schimbări în planificare decât cu avizul dirigintelui. În cazul unor lucrări 

scrise, elevii de serviciu vor fi înlocuiţi, de elevi din altă clasă, schimbare stabilită de profesorii de 

serviciu pe liceu.  

• Elevii de serviciu pe şcoală au următoarele atribuţii: 

 - se prezintă la poartă cu zece minute înainte de începerea cursurilor;  

- înlesnesc comunicarea profesor-elev, profesor – părinte, în timpul pauzelor;  

- sună la începutul şi sfârşitul fiecărei ore de curs;  

- îndeplinesc sarcinile trasate de profesorii de serviciu, de secretariat sau de către directori;  

- însoţesc persoanele străine până la secretariat, sala profesorală sau contabilitate; 

 - în cazul unor conflicte anunţă profesorii de serviciu.  

 

5. Serviciul profesorilor pe şcoală se organizează la începutul fiecărui an şcolar.  

• Atribuţiile profesorilor de serviciu sunt:  

- se prezintă la şcoală cu 15 minute înainte de începerea programului;  

- organizează serviciul pe şcoală şi prezintă elevilor de serviciu sarcinile pe care le au;  

- asigură disciplina în pauze;  

- semnalează directorilor absenţa de la program a cadrelor didactice şi asigură suplinirea lor la ore;  

- semnalează conducerii şcolii orice eveniment deosebit;  

- întocmesc la sfârşitul programului un proces-verbal în care consemnează modul în care s-a desfăşurat 

serviciul.  

Art. 20. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) se constituie la începutul fiecărui an 

şcolar. Coordonatorul comisiei este directorul.  

Art. 21. Comisia de orar.  

Atribuţiile comisiei sunt:  

- alcătuieşte orarul şcolii, programul de funcţionare a acesteia, înainte de începerea cursurilor;  

-stabileşte repartizarea pe săli a claselor.  

Art. 22.  
l. Comisia pentru protecţia muncii se constituie şi funcţionează în conformitate cu Legea 319 din 2006 - 

Legea securitatii si sanatatii in munca Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26 iulie 2006 

2. Comisia elaborează un plan de activitate.  

Art. 23. Comisia PSI este constituită şi funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

Art. 24. Toate comisiile îşi desfăşoară activitatea pe baza unor planuri anuale şi semestriale, supuse 

aprobării consiliului de administraţie.  

 

Capitolul III – Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii  

Art. 25. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii funcţionează după metodologia elaborată de 

MEC, având structura, propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a comisiei pentru evaluarea 

şi asigurarea calităţii.  

 

Capitolul IV – Organizarea programului scolar   
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Secţiunea 1- Dispoziţii generale  

 

Art. 26.  Organizarea programului scolar se face în conformitate cu Art. 9-12, din ROFUIP. 

Art. 27. Orele de începere şi încheiere a cursurilor se aprobă de consiliul de administraţie la propunerea 

directorului şi a comisiei de orar.  

Art. 28. Orarul liceului se întocmeşte de către comisia pentru elaborarea schemelor orare şi se aprobă de 

consiliul de administraţie înainte de începerea cursurilor.  

Art. 29. Ordinea şi disciplina se asigură de către cadrele didactice, personalul auxiliar, profesorii de 

serviciu şi director.  

Art. 30. În Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, procesul instructiv- educativ are în vedere, 

prioritar, activitatea profesorului la clasă.  

Art. 31. Activitatea educativă extraşcolară(pregătirea suplimentară, cercuri, activităţi cultural-artistice, 

sportive etc.) este prevazuta in Art.106-111,din ROFUIP se desfăşoară în afara orelor de curs şi fără a 

perturba activitatea la clasă.  

Art. 32. Se interzice scoaterea elevilor de la orele de curs, fără informarea şi acordul conducerii şcolii.  

 

Secţiunea a 2-a – Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare 

1.Evaluarea are la bază identificarea nivelului la care se află elevul raportat la competenţele specifice ale 

fiecărei discipline în scopul optimizării învăţării. 

2. Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe parcursul anului şcolar. 

Art. 33. Evaluarea rezultatelor si incheierea situatiei scolare se fac conform metodologiei stabilite de 

Ministerul Educaţiei Nationale şi Cercetării Ştiinţifice, respectându-se prevederile Art. 112-138,din 

ROFUIP.  

 

Secţiunea a 3-a – Examenele organizate la nivelul unităţilor de învăţământ 

a) examen de corigenţă; 

b) examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi; 

c) examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este condiţionată de 

promovarea unor astfel de examene; 

d) examinări/testări organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa pregătitoare/, respectiv în clasa a 

V-a. 

Art. 34. Examenele organizate la nivelul unităţilor de învăţământ se fac conform cu Art. 139-147 din 

ROFUIP.   

Personalul didactic si nedidactic-Art.46-56,din ROFUIP 

 

Art. 35. Profesorii Colegiului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad au următoarele obligaţii:  

1. să îndeplinească atribuţiile prevăzute în fişa individuală a postului, la termenele stabilite;  

2. să participe la activităţile tuturor comisiilor din care fac parte;  

3. să întocmească planificările şi să le prezinte şefilor de catedră, la termenele stabilite;  
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4. profesorii diriginţi au datoria de a scrie catalogul şi celelalte documente oficiale fără sprijin din partea 

elevilor. 

 5. să se perfecţioneze continuu, prin studiu individual şi / sau participare la acţiunile de perfecţionare 

organizate de catedră, liceu, ISJ Arad, CCD Arad, prin susţinerea gradelor didactice şi prin cursuri de 

formare, conform deciziei consiliului de administraţie;  

6. să întocmească şi să transmită în termen statisticile şi informările solicitate de şefii comisiilor metodice 

şi de către director;  

7. să folosească un limbaj corespunzător în relaţiile cu elevii, cu părinţii, cu celelalte cadre didactice şi cu 

personalul şcolii;  

8. să nu lezeze în niciun mod personalitatea elevilor, să nu primejduiască sănătatea lor fizică şi psihică;  

9. să respecte deontologia profesională;  

10. să nu desfăşoare activităţi politice şi de prozelitism religios în şcoală;  

11. să nu lipsească nemotivat de la ore;  

12. să consemneze absenţele în catalog, la fiecare oră de curs;  

13.să consemneze notele acordate în catalog;  

14. să încheie situaţia şcolară a elevilor în ultima oră de curs;  

15. să facă evaluarea elevilor, ţinând cont de metodologiile de evaluare şi deontologia profesională;  

16. să discute cu părinţii evaluarea elevilor, în orele de consultaţii stabilite la începutul anului şcolar;  

17. să respecte deciziile consiliului de administraţie, ale directorului şi ale şefilor comisiilor metodice. 

 

Precizări suplimentare: 

- Dacă la adresa unui cadru didactic se primesc reclamaţii cu privire la calitatea procesului de predare sau 

la corectitudinea evaluării, acestea vor fi discutate în cadrul comisiei metodice, care va înainta consiliului 

de administraţie concluziile.  

-Profesorii nu au voie să folosească telefonul mobil în timpul orelor.  

-În cazul în care un membru al personalului liceului nu poate fi prezent la program din motive 

medicale, este obligat să anunţe secretariatul la începutul zilei.  

 

Art. 36.Compartimentul secretariat,Art.81-83,din ROFUIP 

1.Compartimentul secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar-şef, secretar si informatician.(Art. 

81,lit.1). 

2.Compartimentul este subordonat directorului unităţii de învăţământ şi îndeplineşte sarcinile stabilite de 

reglementările legale şi/sau atribuite, prin fişele postului. 

2. Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii,  tutorii sau susţinătorii legali sau 

alte persoane interesate din afara unităţii, potrivit unui program de lucru aprobat de director, în baza 

hotărârii Consiliului de administraţie. 

3. Compartimentul secretariat are următoarele responsabilităţi:   

a) asigurarea transmiterii informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;   

b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date de la nivelul unităţii de învăţământ;   

c) întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului şi transmiterea  situaţiilor statistice şi a celorlalte 

categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente, de către consiliul de 

administraţie ori de către directorul unităţii de învăţământ; 
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d) înscrierea elevilor pe baza  dosarelor personale, ţinerea, organizarea şi actualizarea permanentă a 

evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea elevilor, în baza hotărârilor consiliului de 

administraţie; 

e) înregistrarea şi verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau  a altor drepturi care se acordă 

elevilor, potrivit legii; 

 f) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării  examenelor şi evaluărilor naţionale, ale 

examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor specificate în fişa 

postului; 

g) completarea, verificarea şi păstrarea în condiţii de securitate a  documentelor, arhivarea 

documentelor create şi intrate în unitatea de învăţământ, referitoare la situaţia şcolară a elevilor şi a 

statelor de funcţii pentru personalul unităţii; 

 h) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi  a documentelor şcolare, în 

conformitate cu prevederile "Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al 

documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar", aprobat prin ordin al ministrului 

educaţiei naţionale; 

 i) selecţionarea, evidenţa şi depunerea documentelor şcolare la  Arhivele Naţionale, după expirarea 

termenelor de păstrare, stabilite prin "Indicatorul termenelor de păstrare", aprobat prin ordin al ministrului 

educaţiei naţionale; 

j) păstrarea şi aplicarea sigiliului unităţii şcolare, în urma  împuternicirii, în acest sens, prin decizie 

emisă de director, pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente; procurarea, deţinerea şi 

folosirea sigiliilor se realizează în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul ministrului 

educaţiei naţionale 

k) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor;   

l) asigurarea asistenţei tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de  autoritate, pentru încheierea 

contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting raporturile juridice dintre şcoală 

şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice; 

m) întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toţi angajaţii unităţii de învăţământ;   

n) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de învăţământ;   

o) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură;   

p) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ;   

q) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la  nivelul compartimentului, în 

conformitate cu prevederile legale; 

r) păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din  cadrul inspectoratului şcolar, din 

cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sau din cadrul altor instituţii şi autorităţi competente în 

soluţionarea problemelor specifice; 

s) rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative  în vigoare, contractelor colective 

de muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de administraţie sau deciziilor directorului, sunt stabilite în 

sarcina sa. 

4. Secretarul şef al unităţii de învăţământ pune la dispoziţia  cadrelor didactice condica de prezenţă, 

fiind responsabil cu siguranţa acesteia. 

5. Secretarul şef răspunde de integritatea şi securitatea  cataloagelor. La sfârşitul orelor de curs  

profesorul de serviciu verifică, consemnând într-un proces-verbal, existenţa tuturor cataloagelor. 

 6.În perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fişet securizat, iar în 

perioada vacanţelor şcolare, la secretariat, în aceleaşi condiţii de siguranţă. 
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7. În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat.   

8. Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor  matricole, caracterizărilor şi a oricăror acte 

de studii sau documente şcolare, de obţinerea de beneficii materiale. 

 

Serviciul financiar- Organizare şi responsabilităţi,prevazute de Art.84-85 din ROFUIP 

1.Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de învăţământ în care sunt 

realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, întocmirea şi transmiterea situaţiilor 

financiare, precum şi orice alte activităţi cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor, prevăzute de 

legislaţia în vigoare, de contractele colective de muncă aplicabile, de regulamentul de organizare şi 

funcţionare al unităţii şi de regulamentul intern. 

 

Management financiar-Art.86-88,din ROFUIP   
 
1. Întreaga activitate financiară a unităţilor de învăţământ se  organizează şi se desfăşoară cu respectarea 

legislaţiei în vigoare 

2. Activitatea financiară a unităţilor de învăţământ se desfăşoară pe  baza bugetelor proprii care cuprind, 

la partea de venituri, fondurile provenite din cele trei forme de finanţare - de bază, complementară şi 

suplimentară, din venituri proprii sau din alte surse, iar la partea de cheltuieli, sumele alocate pentru 

fiecare capitol şi subcapitol al clasificaţiei bugetare. 

3.  Pe baza bugetelor aprobate de către autorităţile competente, directorii  şi consiliile de administraţie 

ale unităţilor de învăţământ actualizează şi definitivează programele anuale de achiziţii publice, stabilind 

şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele 

fondurilor alocate. 

4. Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare. 

   

Compartimentul administrativ-Art.89-90,din ROFUIP 

1.Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu şi cuprinde personalul 

nedidactic al unităţii de învăţământ.(ART.89,lit 1) 

Management administrativ-Art.91-94,din ROFUIP 

1.Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor financiare referitoare 

la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţilor de învăţământ se realizează în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

 

Biblioteca şcolară sau Centrul de documentare şi informare,Art.95 din ROFUIP 

 

1. În unităţile de învăţământ se organizează şi funcţionează biblioteci şcolare sau centre de documentare 

şi informare, pe baza Legii bibliotecilor şi a regulamentului aprobat prin ordin al ministrului educaţiei 

naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

2. Biblioteca şcolară se înfiinţează prin decizia directorului unităţii de învăţământ în baza hotărârii 

consiliului de administraţie. Biblioteca şcolară se poate reorganiza şi integra în centrul de documentare şi 
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informare, fiind interzisă desfiinţarea acesteia. 

3. Centrele de documentare şi informare se pot înfiinţa şi funcţiona în orice unitate de învăţământ din 

învăţământul de stat, particular şi confesional. 

4. Centrele de documentare şi informare se înfiinţează prin decizia directorului Casei Corpului Didactic, 

pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale, la propunerea consiliului de administraţie al 

unităţii de învăţământ cu avizul inspectoratelor şcolare. 

5. Într-un centru de documentare şi informare pot activa, în condiţiile legii, atât profesorul documentarist, 

cât şi bibliotecarul şcolar. 

6 Bibliotecarul şcolar şi profesorul documentarist sunt angajaţi în condiţiile prevăzute de lege şi se 

subordonează directorului unităţii de învăţământ. 

7. În conformitate cu prevederile legale, în unităţile de învăţământ se asigură accesul gratuit al elevilor şi 

al cadrelor didactice la Biblioteca Şcolară Virtuală şi la Platforma şcolară de e-learning înfiinţată de 

Ministerul Educaţiei Naţionale. 

8. Platforma şcolară de e-learning este utilizată de către unităţile de învăţământ, pentru a acorda asistenţă 

elevilor în timpul sau în afara programului şcolar ori pentru cei care, nu pot frecventa temporar şcoala, din 

motive de sănătate. 

 

Asigurarea siguranţei în unitatea şcolară 

 

Art. 51.  
1. Accesul în şcoală pentru personalul angajat se realizează pe poarta principală a unităţii şcolare; 

2. Paza unităţii şcolare este asigurată de portari şi de o firmă de pază şi protecţie cu care şcoala a 

încheiat contract; 

3. Supravegherea pe timpul zilei este realizată de portar şi de profesorii de serviciu, şcoala fiind 

monitorizată şi cu ajutorul camerelor video instalate în punctele principale de supraveghere. 

4. Întreg personalul angajat este obligat să respecte procedurile interne referitoare la asigurarea 

siguranţei elevilor:  

-procedura pentru accesul persoanelor în incinta unităţii (56/28.10.2015); 

-procedura pentru asigurarea pazei şi protecţiei în incinta şcolii (64/03.11.2015); 

-procedura pentru elev de serviciu (66/04.11.2015); 

-procedura pentru portar de serviciu (72/05.11.2015); 

-procedura privind securitatea muncii şi PSI (89/09.11.2015); 

-procedura pentru efectuarea serviciului pe şcoală de către cadrele didactice (94/11.11.2015); 

-procedura de eliberare a biletelor de trimitere şi învoire pentru elevi (63/10.11.2016); 

-procedura de anunţare a incidentelor care pun în pericol siguranţa elevilor (64/10.11.2016); 

-procedura pentru învoirea personalului didactic de la activităţile didactice (03/12.01.2016). 
 
 

Director,          Director adjunct, 

prof. Ghinga Olga- Iulia             prof. Pop Lavinia- Diana 

 

 

      


