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Nr. înreg. 355/26.02.2019          

Prezentat și validat în C.P. din 26.02.2019 

Aprobat în C.A. 26.02.2019 

 

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE 

 

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 
19.09.2018, 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, a Ordinului 6134 din 21 decembrie 2016 (forma la zi) privind interzicerea segregării şcolare în 

unităţile de învăţământ preuniversitar, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 10 ianuarie 2017, 

precum și a LEGII nr. 272 din 21 iunie 2004 (republicată, forma la zi) privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 5 martie 2014. 

 

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. 

La acestea,se adauga Ordinul nr. 3027/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului-

cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul 

ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016 

În vigoare de la 22 ianuarie 2018 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 63 din 22 ianuarie 2018. Nu există modificări până la 22 

ianuarie 2018. 

 

Extras din LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004 (republicată, forma la zi) privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului: 

 

 Capitolul I 

Dispoziţii generale şi definiţii 

 

Articolul 1 

(1)Prezenta lege reglementează cadrul legal privind respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor 

copilului. 

(2)Autorităţile publice, organismele private autorizate, precum şi persoanele fizice şi persoanele juridice 

responsabile de protecţia copilului sunt obligate să respecte, să promoveze şi să garanteze drepturile 

copilului stabilite prin Constituţie şi lege, în concordanţă cu prevederile Convenţiei Organizaţiei 

dataincarcare:
dataincarcare:
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Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, cu 

modificările ulterioare, şi ale celorlalte acte internaţionale în materie la care România este parte. 

 

Articolul 2 

(1)Prezenta lege, orice alte reglementări adoptate în domeniul respectării şi promovării drepturilor 

copilului, precum şi orice act juridic emis sau, după caz, încheiat în acest domeniu se subordonează cu 

prioritate principiului interesului superior al copilului. 

(2)Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică şi morală 

normală, la echilibru socioafectiv şi la viaţa de familie. 

(3)Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce 

revin părinţilor copilului, altor reprezentanţi legali ai săi, precum şi oricăror persoane cărora acesta le-a 

fost plasat în mod legal. 

(4)Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc 

copiii, întreprinse de autorităţile publice şi de organismele private autorizate, precum şi în cauzele 

soluţionate de instanţele judecătoreşti. 

(5)Persoanele prevăzute la alin. (4) sunt obligate să implice familia în toate deciziile, acţiunile şi măsurile 

privitoare la copil şi să sprijine îngrijirea, creşterea şi formarea, dezvoltarea şi educarea acestuia în cadrul 

familiei. 

(6)În determinarea interesului superior al copilului se au în vedere cel puţin următoarele: 

a)nevoile de dezvoltare fizică, psihologică, de educaţie şi sănătate, de securitate şi stabilitate şi 

apartenenţă la o familie; 

b)opinia copilului, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate; 

c)istoricul copilului, având în vedere, în mod special, situaţiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă 

formă de violenţă asupra copilului, precum şi potenţialele situaţii de risc care pot interveni în viitor; 

d)capacitatea părinţilor sau a persoanelor care urmează să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului de a 

răspunde nevoilor concrete ale acestuia; 

e)menţinerea relaţiilor personale cu persoanele faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament. 

 

Articolul 6 

Respectarea şi garantarea drepturilor copilului se realizează conform următoarelor principii: 

a)respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; 

b)egalitatea şanselor şi nediscriminarea; 

c)responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti; 

d)primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor copilului; 

e)descentralizarea serviciilor de protecţie a copilului, intervenţia multisectorială şi parteneriatul dintre 

instituţiile publice şi organismele private autorizate; 

f)asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate pentru fiecare copil; 

g)respectarea demnităţii copilului; 

h)ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinând cont de vârsta şi de gradul său de 

maturitate; 

i)asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând cont de originea 

sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică, în cazul luării unei măsuri de protecţie; 

j)celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil; 

k)asigurarea protecţiei împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi oricărei forme de violenţă asupra 

copilului; 

l)interpretarea fiecărei norme juridice referitoare la drepturile copilului în corelaţie cu ansamblul 

reglementărilor din această materie. 
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Articolul 7 

Drepturile prevăzute de prezenta lege sunt garantate tuturor copiilor fără nicio discriminare, indifferent de 

rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de naţionalitate, apartenenţă etnică sau 

origine socială, de situaţia materială, de gradul şi tipul unei deficienţe, de statutul la naştere sau de statutul 

dobândit, de dificultăţile de formare şi dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale părinţilor ori ale altor 

reprezentanţi legali sau de orice altă distincţie. 

 

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.  
 
Extras  din Ordinul  nr. 6134  din 21 decembrie 2016 privind interzicerea segregării şcolare în 

unităţile de învăţământ preuniversitar: 

 

Capitolul I 

Dispoziţii generale şi definiţii 

 

Articolul 2 

 

(1)În învăţământul preuniversitar este interzisă segregarea şcolară pe criteriul etnic, al dizabilităţii sau al 

cerinţelor educaţionale speciale, pe criteriul statutului socioeconomic al familiilor, al mediului de 

rezidenţă şi al performanţelor şcolare ale beneficiarilor primari ai educaţiei, în condiţiile prevăzute de 

legislaţia în vigoare şi ale prevederilor prezentului ordin. 

(2)Prevenirea şi eliminarea fenomenelor de segregare şcolară constituie o condiţie imperativă pentru 

implementarea principiilor şcolii incluzive. 

 

Articolul 3 

Segregarea este o formă gravă de discriminare şi are drept consecinţă accesul inegal al copiilor la o 

educaţie de calitate, încălcarea exercitării în condiţii de egalitate a dreptului la educaţie, precum şi a 

demnităţii umane. 

 

Articolul 4 

(1)Constituie segregare şcolară pe criteriul etnic separarea fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor sau 

elevilor aparţinând unui grup etnic în unităţile de învăţământ preuniversitar/grupe/clase/clădiri/ultimele 

două bănci/altele, astfel încât procentul antepreşcolarilor, preşcolarilor sau elevilor aparţinând grupului 

etnic respectiv din totalul elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar/grupă/clasă/clădire/ ultimele 

două bănci/altele este disproporţionat în raport cu procentul pe care copiii aparţinând grupului etnic 

respectiv îl reprezintă în totalul populaţiei de vârstă corespunzătoare unui ciclu de educaţie în respectiva 

unitate administrativ-teritorială. 

(2)Nu constituie segregare şcolară pe criteriul etnic situaţia în care se constituie grupe/clase/unităţi de 

învăţământ preuniversitar formate preponderent sau doar cu antepreşcolari, preşcolari sau elevi aparţinând 

unui grup etnic, în scopul predării în limba maternă a acelui grup etnic sau în sistem bilingv. 

 

Articolul 5 

(1)Constituie segregare şcolară pe criteriul dizabilităţii şi/sau al cerinţelor educaţionale special separarea 

fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor sau elevilor cu dizabilităţi şi/sau cu cerinţe educaţionale speciale 
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în grupe/clase/ clădiri/ultimele două bănci/altele din învăţământul de masă, astfel încât procentul 

antepreşcolarilor, preşcolarilor sau elevilor cu dizabilităţi şi/sau cu cerinţe educaţionale speciale dintr-o 

grupă/clasă/clădire/ultimele două bănci/altele a unei unităţi de învăţământ preuniversitar de masă este 

disproporţionat în raport cu procentul antepreşcolarilor, preşcolarilor sau elevilor cu dizabilităţi şi/sau cu 

cerinţe educaţionale speciale dintr-o altă grupă/clasă/clădire/ultimele două bănci/altele din aceeaşi unitate 

de învăţământ preuniversitar de masă, de acelaşi nivel. 

(2)Constituirea de grupe cu antepreşcolari sau preşcolari ori clase cu elevi cu dizabilităţi şi/sau cu cerinţe 

educaţionale speciale într-o unitate de învăţământ preuniversitar de masă reprezintă segregare şcolară şi 

este interzisă. 

(3)Nu constituie segregare şcolară înfiinţarea şi funcţionarea, în condiţiile legii, a unităţilor de învăţământ 

special. 

(4)Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), în situaţii temeinic justificate, în conformitate cu prevederile Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, constituirea de grupe sau clase 

cu antepreşcolari, preşcolari sau elevi cu dizabilităţi şi/sau cu cerinţe educaţionale speciale întro unitate de 

învăţământ de masă nu reprezintă segregare şcolară. 

 

Articolul 6 

(1)Constituie segregare şcolară pe criteriul statutului socioeconomic al părinţilor/familiilor separarea 

fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor sau elevilor care provin din familii cu acelaşi nivel socioeconomic 

în grupe/clase/ clădiri/ultimele două bănci/altele din învăţământul de masă, astfel încât procentul 

antepreşcolarilor, preşcolarilor sau elevilor care provin din familii cu acelaşi nivel socioeconomic dintr-o 

grupă/clasă/clădire/ultimele două bănci/altele a unei unităţi de învăţământ preuniversitar de masă este 

disproporţionat în raport cu procentul antepreşcolarilor, preşcolarilor sau elevilor care provin din familii 

cu acelaşi nivel socioeconomic dintr-o altă grupă/clasă/clădire/ultimele două bănci/altele din aceeaşi 

unitate de învăţământ preuniversitar de masă, de acelaşi nivel. Evaluarea statutului socioeconomic al 

părinţilor/familiilor antepreşcolarilor, preşcolarilor sau elevilor se va face în baza unuia sau a mai multor 

indicatori cuprinşi în metodologia de monitorizare a segregării şcolare pe criteriul statutului 

socioeconomic al părinţilor/familiilor (cum ar fi nivelul de studii al părinţilor, nivelul veniturilor 

familiilor, altele). 

 

Articolul 7 

(1)Constituie segregare şcolară pe criteriul performanţelor şcolare separarea fizică a antepreşcolarilor, 

preşcolarilor sau elevilor prin constituirea de grupe/clase în funcţie de performanţele şcolare ale 

antepreşcolarilor, preşcolarilor sau elevilor, astfel încât procentul antepreşcolarilor, preşcolarilor sau 

elevilor cu un anumit nivel al performanţelor şcolare, la constituirea unei grupe sau clase, este 

disproporţionat în raport cu procentul antepreşcolarilor, preşcolarilor sau elevilor cu acelaşi nivel al 

performanţelor şcolare din alte grupe/clase, de acelaşi nivel. 

 (3)Prevederile prezentului ordin nu aduc nicio modificare Metodologiei de organizare şi desfăşurare a 

admiterii în învăţământul liceal şi în învăţământul profesional de stat. După parcurgerea tuturor etapelor 

prevăzute de Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat şi 

repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a în licee, constituirea claselor de liceu se va face prin mixarea 

elevilor repartizaţi unui liceu, astfel încât să fie evitată orice segregare şcolară pe criteriul performanţelor 

şcolare. 

 

Articolul 8 

(1)Constituie segregare şcolară pe criteriul mediului de rezidenţă separarea fizică a elevilor din 

învăţământul secundar superior prin constituirea de clase unde procentul elevilor care provin dintr-un 
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anumit mediu de rezidenţă este disproporţionat în raport cu procentul elevilor care provin din acelaşi 

mediu de rezidenţă dintr-o altă clasă, de acelaşi nivel. 

 

Articolul 9 

Metodologia de monitorizare a segregării şcolare pentru toate criteriile de segregare şcolară enunţate în 

prezentul ordin şi metodologia de prevenire şi intervenţie în situaţiile de segregare şcolară se aprobă prin 

ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

 

Capitolul IV 

 

Rolul comisiei şcolare pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în 

mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii în domeniul prevenirii şi eliminării oricărei forme de 

segregare şcolară 

 

Articolul 12 

Comisia şcolară pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul 

şcolar şi promovarea interculturalităţii exercită următoarele atribuţii în domeniul prevenirii, eliminării sau 

sancţionării oricărei forme de segregare şcolară: 

a)monitorizează sistematic, anual, toate formele de segregare şcolară (pe toate criteriile) în unitatea de 

învăţământ preuniversitar unde este constituită, prin colectarea tuturor indicatorilor stabiliţi prin 

metodologiile de monitorizare a segregării şcolare, centralizarea lor la nivelul unităţii şcolare şi raportarea 

lor către inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti; 

b)verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării şcolare pentru toate criteriile de 

segregare şcolară enunţate în prezentul ordin şi metodologia de prevenire şi intervenţie în situaţiile de 

segregare şcolară, ca la constituirea grupelor/claselor de început de nivel de studii (grupa de 

antepreşcolari sau preşcolari, clasa pregătitoare, clasa a V-a, clasa a IX-a) să se asigure mixarea elevilor 

astfel încât diversitatea socială, etnică, culturală etc. a circumscripţiei şcolare să fie reflectată în fiecare 

grupă/clasă/clădire/ultimele două bănci/altele etc.; 

c)verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării şcolare pentru toate criteriile de 

segregare şcolară enunţate în prezentul ordin şi metodologia de prevenire şi intervenţie în situaţiile de 

segregare şcolară, modalitatea de repartizare a elevilor între clădirile aceleiaşi unităţi de învăţământ 

preuniversitar (acolo unde unitatea de învăţământ preuniversitar îşi desfăşoară activitatea didactică în mai 

multe clădiri); 

d)verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării şcolare pentru toate criteriile de 

segregare şcolară enunţate în prezentul ordin şi metodologia de prevenire şi intervenţie în situaţiile de 

segregare şcolară, modalitatea de repartizare a elevilor şi cadrelor didactice pe clase (acolo unde există 

mai multe clase pe acelaşi an de studiu); 

e)verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării şcolare pentru toate criteriile de 

segregare şcolară enunţate în prezentul ordin şi metodologia de prevenire şi intervenţie în situaţiile de 

segregare şcolară, modalitatea de repartizare a elevilor în ultimele două bănci (acolo unde este menţinută 

aranjarea spaţială a claselor pe şiruri de bănci); 

f)verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării şcolare pentru toate criteriile de 

segregare şcolară enunţate în prezentul ordin şi metodologia de prevenire şi intervenţie în situaţiile de 

segregare şcolară, reflectarea diversităţii sociale, etnice, culturale etc. în spaţiul şcolar şi în activităţile 

didactice curiculare şi extracurriculare; 

g)verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării şcolare pentru toate criteriile de 

segregare şcolară enunţate în prezentul ordin şi metodologia de prevenire şi intervenţie în situaţiile de 

segregare şcolară, reflectarea diversităţii sociale, etnice, culturale etc. în structurile de conducere sau 
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organismele consultative ale unităţilor de învăţământ preuniversitar (de exemplu, consiliile de 

administraţie ale unităţii de învăţământ preuniversitar, comitetele de părinţi etc.); 

h)identifică nevoile de resurse umane necesare în procesele de incluziune educaţională şi recomandă 

directorului unităţii şcolare de învăţământ preuniversitar angajarea acestor resurse umane (de exemplu 

mediator şcolar, consilier şcolar, cadre didactice aparţinând grupurilor minoritare sau vulnerabile, cadru 

didactic de sprijin etc.); 

i)identifică nevoile de formare a managerilor şcolari şi a cadrelor didactice din unitatea de învăţământ 

preuniversitar în domenii legate de desegregarea şcolară, abordări incluzive în educaţie, calitatea 

educaţiei în contexte incluzive etc. şi le comunică unităţii de învăţământ preuniversitar; 

j)elaborează şi coordonează implementarea planului de desegregare şcolară şi incluziune educaţională în 

momentul în care identifică o situaţie de segregare şcolară; 

k)raportează inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti progresul 

realizat în cadrul implementării planului de desegregare şcolară şi incluziune educaţională; 

l)elaborează proiecte având ca obiectiv desegregarea şcolară şi incluziunea educaţională; 

m)elaborează planul de acomodare rezonabilă şi accesibilizare a unităţii de învăţământ preuniversitar de 

masă pentru incluziunea educaţională a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor cu dizabilităţi; 

n)elaborează şi coordonează implementarea unor campanii de conştientizare şi comunicare în 

circumscripţia sa şcolară pentru părinţi, copii/elevi, autorităţi locale şi judeţene pentru promovarea 

educaţiei incluzive de calitate, pentru promovarea interculturalităţii sau pentru acţiuni de desegregare 

şcolară; 

o)propune conducerii unităţii şcolare de învăţământ preuniversitar parteneriate cu organizaţiile 

neguvernamentale, autorităţile centrale, judeţene şi locale, cu alte organizaţii specializate etc. în domeniul 

desegregării şcolare şi incluziunii educaţionale; 

p)propune Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii de la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar 

programe, măsuri şi activităţi de îmbunătăţire a calităţii în domeniul desegregării şcolare şi incluziunii 

educaţionale. 

 

Capitolul V 

 

Dispoziţii finale şi sancţiuni 

 

Articolul 14 

(1)Unitatea de învăţământ preuniversitar are obligaţia să monitorizeze anual fiecare formă de segregare 

şcolară, în conformitate cu metodologia de monitorizare specifică fiecărui criteriu, fiecare metodologie de 

monitorizare aprobată devenind parte componentă a prezentului ordin, ca anexă a sa. 

(2)Unitatea de învăţământ preuniversitar are obligaţia, atunci când identifică o formă de segregare 

şcolară, să adopte şi să implementeze, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării 

şcolare pentru toate criteriile de segregare şcolară enunţate în prezentul ordin şi metodologia de prevenire 

şi intervenţie în situaţiile de segregare şcolară, măsurile de remediere prevăzute în metodologia 

respectivă, metodologia de monitorizare a segregării şcolare pentru toate criteriile de segregare şcolară 

enunţate în prezentul ordin şi metodologia de prevenire şi intervenţie în situaţiile de segregare şcolară 

adoptată devenind parte a prezentului ordin, ca anexă a sa. 

(3)Unitatea de învăţământ preuniversitar are obligaţia să raporteze inspectoratului şcolar 

judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti situaţiile identificate la nivelul unităţii de 

învăţământ preuniversitar, iar în cazurile în care a identificat o formă de segregare şcolară, să raporteze 

măsurile de remediere adoptate şi progresul privind implementarea acestor măsuri. 
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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. 

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,ale 

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

a unităţilor de învăţământ preuniversitar si ale Ordinul nr. 3027/2018 pentru modificarea și 

completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 

5.079/2016,in vigoare de la 22 ianuarie 2018. 

(4)   Proiectul regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ, precum și 
modificările ulterioare ale acestuia se supun spre dezbatere în consiliul reprezentativ al părinților și 
asociației părinților, acolo unde există, în consiliul școlar al elevilor și în consiliul profesoral, la care 
participă cu drept de vot și personalul didactic auxiliar și nedidactic." 

 

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  
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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  

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: 
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a) Comisia pentru curriculum; 

b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 

c)       Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică;". 

d) Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă; 

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

f) Comisia pentru controlul managerial intern; 

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

mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii; 

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). 

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). 

(Art.80-1) Comisiile de la nivelul unității de învățământ își desfășoară activitatea pe baza deciziei de 
constituire emise de directorul unității de învățământ. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 79 alin. (2) 
lit. b) și f) sunt cuprinși și reprezentanți ai elevilor și ai părinților, ai tutorilor sau ai susținătorilor 
legali, nominalizați de consiliul școlar al elevilor, respectiv consiliul reprezentativ al părinților și 
asociația de părinți, acolo unde există." 

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”;  
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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. 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.  

-reface orarul școlii în situații deosebite: simulări, teze unice, examene naționale etc; 

-în cazul în care lipsește un profesor, pune la dispoziția direcțiunii variantele de suplinire; 

 

Art. 22.  
l. Comisia pentru protecţia muncii se constituie şi funcţionează în conformitate cu Legea nr. 90/1996 şi cu 

reglementările ulterioare.  

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.9-3) În situații obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamitați naturale, alte situații 
excepționale, cursurile școlare pot fi suspendate pe o perioadă determinată." 

(Art.11-1) În unitățile de învățământ, cursurile se pot organiza în forma de învățământ cu frecvență 
sau în forma de învățământ cu frecvență redusă; în unitățile de învățământ care școlarizează în 
învățământul profesional și tehnic, cursurile se pot organiza și în forma de învățământ dual." 

 

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.108-4) Activitățile educative extrașcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unității de 
învățământ, împreună cu consiliul elevilor, în conformitate cu opțiunile elevilor și ale consiliului 
reprezentativ al părinților și ale asociațiilor părinților, acolo unde acestea există, a tutorilor sau a 
susținătorilor legali, precum și cu resursele de care dispune unitatea de învățământ." 

 

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.  
(Art.113-3) Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc., nu poate fi folosit ca 
mijloc de coerciție, acesta reflectând strict rezultatele învățării, conform prevederilor legale." 
 
(Art.117-d) Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul 
examenelor organizate la nivelul unității de învățământ, conform prezentului regulament, se acordă 
nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient." 

(Art.123-4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică și 
sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere recomandările 
medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, 
ținerea scorului etc." 
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(Art.129-3) Încheierea situației școlare a elevilor amânați pe semestrul al doilea, a celor declarați 
amânați pe semestrul I care nu și-au încheiat situația școlară conform prevederilor alin. (1) și (2) sau 
a celor amânați anual se face înaintea sesiunii de corigențe, într-o perioadă stabilită de consiliul de 
administrație. Elevii amânați, care nu promovează la una sau două discipline/module de studiu în 
sesiunea de examene de încheiere a situației școlare a elevilor amânați, se pot prezenta la 
sesiunea de examene de corigențe. Elevii declarați amânați anual din clasa pregătitoare, respectiv 
din clasa I, care nu se prezintă în sesiunile de examinare sunt reînscriși în clasa pentru care nu s-a 
încheiat situația școlară." 

 (Art.135-1) Obligația de a frecventa învățământul obligatoriu la forma cu frecvență încetează la 
vârsta de 18 ani. Persoanele care nu au finalizat învățământul obligatoriu până la această vârstă și 
care au depășit cu mai mult de trei ani vârsta clasei își pot continua studiile, la cerere și la forma de 
învățământ cu frecvență, cursuri serale sau la forma cu frecvență redusă. 

 (Art.136-1) Elevii care, indiferent de cetățenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de 
învățământ din altă țară sau la organizații furnizoare de educație care organizează și desfășoară pe 
teritoriul României activități corespunzătoare unor sisteme educaționale din alte țări pot dobândi 
calitatea de elev în România numai după recunoașterea sau echivalarea de către inspectoratele 
școlare județene, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, respectiv de către minister a 
studiilor urmate în străinătate și, după caz, după susținerea examenelor de diferență stabilite în 
cadrul procedurii de echivalare. 

 

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;  

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;  
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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; 

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; 



 

14 
 

 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. 

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 
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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 administrative-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 

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. 

 

Exercitarea calităţii de elev –Art.96-105 din ROFUIP 

 
Art. 37. Calitatea de a fi elev al Colegiului de Industrie Alimentară Arad ceea ce echivalează cu  
adoptarea unui comportament civilizat, atât în şcoală, cât şi în afara acesteia.  

Prin sintagma „comportament civilizat” înţelegem:  

-respectul faţă de colegi, profesori şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic al şcolii;  



 

16 
 

-responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicare în rezolvarea problemelor apărute 

în viaţa clasei / şcolii; 

-evitarea distrugerii bunurilor şcolii sau ale colegilor;  

-evitarea oricăror forme de violenţă;  

-rezolvarea conflictelor şi a divergenţelor prin dialog, cu ajutorul profesorilor, al dirigintelui sau a 

conducerii şcolii, dacă este nevoie.  

Le este interzis cadrelor didactice să-i elimine pe elevi de la orele de curs. În cazul în care elevul are un 

comportament necorespunzător (violenţă verbală sau fizică), profesorul va anunţa conducerea şcolii, care 

va dispune măsurile de rigoare.  

Art. 38. Tentativele de fraudă (şi de plagiere) în timpul orelor se pedepsesc cu nota minimă.  
(Art.102-7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea absențelor ca 
nemotivate." 

Art.104  Elevii din învățământul preuniversitar retrași se pot reînmatricula, la cerere, de regulă la 

începutul anului școlar, la același nivel/ciclu de învățământ și aceeași formă de învățământ, 
redobândind astfel calitatea de elev." 

Drepturile elevilor  

 

Art. 39. Elevii beneficiază de drepturile prevăzute în Art. 118-136 din ROFUIP si in Art.6-13 din  

O.M. 4742 din 10.08.2016 privind Statutul elevului. 
În cadrul Colegiului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad elevii se bucură de toate drepturile legale 

prevăzute în Constituţia României, în Legea Învăţământului, în Carta Drepturilor Copilului şi Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului precum şi în ROFUIP, aprobat prin O.M. nr. 5.5115 din 2014,precum si 

din O.M. 4742 din 10.08.2016 privind Statutul elevului. 

Elevii au dreptul să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor, 

făcând din timp opţiunile din oferta cuprinsă în curriculum la decizia şcolii. Oferta de CDL este propusă 

de Consiliul pentru curriculum şi aprobată de Consiliul de administraţie.  

 

Extras din Statutul elevului: 
CAPITOLUL AL II-LEA      DREPTURILE ELEVILOR   
 

Art. 6 
(1) Elevii, ca membri ai comunităţii şcolare, beneficiază de toate drepturile şi îndeplinesc 

toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi si cetăţeni. 

(2) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii. 

(3) Elevii au dreptul la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. 

(4) Elevii au dreptul să îşi desfăşoare activitatea in spaţii care respectă normele de igienă 

şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea 

de învăţământ; 

Drepturi educaţionale 

Art. 7 
Elevii beneficiază de următoarele drepturi în sistemul educaţional: 

a) accesul gratuit la educaţie în sistemul de învăţământ de stat. Elevii au dreptul garantat la un învăţământ 

echitabil în ceea ce priveşte înscrierea/admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor, în funcţie de 

parcursul şcolar pentru care au optat corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor; 

b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ, prin aplicarea corectă a 

planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea, de către 

cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor 

cheie şi a atingerii obiectivelor educaţionale stabilite. 
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c) dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia 

şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de 

învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici; 

d) dreptul de a beneficia de şcolarizare în limba maternă, în condiţiile legii; 

e) dreptul de a studia o limbă de circulaţie internaţională, în regim bilingv, în conformitate cu Legea 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a personalului didactic, 

nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ. Unitatea de învăţământ preuniversitar 

se va asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, 

religie, sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, 

tip de familie, situaţie socio-economică, probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu 

potenţial discriminatoriu; 

g) dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite pentru elevii din învăţământul de stat şi din 

învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat, atât pentru învăţământul în limba română, cât şi 

pentru cel în limbile minorităţilor naţionale, conform legii; 

h) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi psihologică, 

conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ preuniversitar, fiindu-le 

asigurată cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an; 

i) dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de cercetare-dezvoltare, 

creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a eventualelor contracte dintre părţi; 

j) dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, precum şi pentru elevii cu 

cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale în vigoare; 

k) dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă;  

l) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise; 

m) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea obţinerii de trasee 

flexibile de învăţare. 

n) Dreptul de a participa la cursurile opţionale organizate pe grupe / clase de elevi formate special în acest 

sens, în baza deciziei Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

o) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv acces la biblioteci, 

săli şi spaţii de sport, computere conectate la Internet, precum şi la alte resurse necesare realizării 

activităţilor şi proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în limitele resurselor umane şi materiale 

disponibile. Unităţile de învăţământ vor asigura în limita resurselor disponibile, accesul gratuit la 

materiale necesare realizării sarcinilor şcolare ale elevilor, în timpul programului de funcţionare. 

p) dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor şi 

libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa 

particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de expresie, 

următoarele manifestări: comportamentul jignitor faţă de personalul din unitatea şcolară, utilizarea 

invectivelor, limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate; 

q) dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de şapte ore pe zi, cu 

excepţia orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, a istoriei şi tradiţiei minorităţilor naţionale şi a 

învăţământului bilingv, conform legii; 

r) dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului semestru; 

s) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare; 

t) dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, şi cu un număr 

adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

u) dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi de cadre 

didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade şi alte activităţi 
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extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ preuniversitar sau de către terţi, în palatele şi cluburile 

elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe inspectoratelor şcolare 

judeţene, în cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu respectarea prevederilor regulamentelor de 

funcţionare ale acestora; Elevii vor participa la programele şi activităţile incluse în programa şcolară; 

v) dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare, 

în limita resurselor disponibile; 

w) dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare; 

x) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă 

parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor; 

y) dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu particularităţile de vârstă 

şi cu cele individuale. Elevii cu performanţe şcolare deosebite pot promova 2 ani de studii într-un an 

şcolar. Avizul de înscriere aparţine consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pe 

baza unei metodologii privind promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar, aprobată prin ordin al 

ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice; 

z) dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip spital, în 

conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilităţi, 

respectiv pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi pe o 

perioadă mai mare de 4 săptămâni;   

aa) dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe anonime. 

Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării celor mai eficiente 

metode didactice.  

bb)dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestor; 

 cc) dreptul de a întrerupe / relua studiile şi de a beneficia de transfer intre tipurile de invăţământ, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare;  

dd) dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, problemelor medicale 

sau tulburărilor specifice de invăţare, în condiţiile legii; 

 ee) dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unităţii de 

învăţământ. 

ff) dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de curs. 

Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie. 

Art. 8 
(1) Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au aceleaşi drepturi 

ca şi ceilalţi elevi. 

(2) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pot beneficia de suport 

educaţional prin cadre didactice de sprijin şi itinerante, conform legislaţiei în vigoare; 

(3) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale, stabilite prin ordin al 

ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, au dreptul să fie şcolarizaţi în unităţi de 

învăţământ de masă, special şi special integrat pentru toate nivelurile de învăţământ, diferenţiat, în funcţie 

de tipul şi gradul de deficienţă; 

(4) Includerea beneficiarilor primari ai educaţiei în clase cu cerinţe educaţionale speciale, în urma 

diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, apartenenţă la o 

categorie defavorizată), se sancţionează conform prevederilor legale; 

(5) în funcţie de tipul şi de gradul de deficienţă, elevii cu cerinţe educaţionale speciale au dreptul de a 

dobândi calificări profesionale corespunzătoare; 

Art. 9 
în vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, stipulat la alin.(i), pct. 

k), elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului, poate acţiona, astfel: 
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a) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal solicită, oral, cadrului didactic să justifice 

rezultatul evaluării, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de 

maximum 5 zile de la comunicare. 

b) în situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul, 

părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, conducerii unităţii de învăţământ, 

reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice. 

c) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre didactice de 

specialitate din unitatea de învăţământ preuniversitar, care nu predau la clasa respectivă şi care 

reevaluează lucrarea scrisă. 

d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la pct. c) este nota rezultată în urma 

reevaluării. în cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două 

cadre didactice. 

e) în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi 

 nota acordată în urma reevaluării este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi  

nota acordată iniţial rămâne neschimbată. în cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în 

urma reevaluării este de cel puţin 1 punct, contestaţia este acceptată.  

 f) în cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale. Directorul 

trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică ştampila unităţii 

de învăţământ. 

g) Calificativul sau nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitiv/definitivă. 

h) în situaţia în care în unitatea de învăţământ preuniversitar nu există alţi învăţători/institutori/profesori 

pentru învăţământul primar sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi 

desemnaţi, de către inspectoratul şcolar, cadre didactice din învăţământul primar sau profesori de 

specialitate din alte unităţi de învăţământ. 

Drepturi de asociere şi de exprimare 

Art. 1o 
Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere: 

a) dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care promovează 

interesele elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, economice, sociale, recreaţionale, 

culturale sau altele asemenea, în condiţiile legii; 

b) dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbarea orelor de curs; 

c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în unitatea de învăţământ 

preuniversitar, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea consiliului de administraţie. 
Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi 

care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru 

a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţile altora; 

d) dreptul de a participa la şedinţele Consiliului Elevilor, în condiţiile prevăzute de prezentul statut; 

e) dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din partea personalului 

didactic sau administrativ; 

f) dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de a le distribui 

elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar, fără obligaţia unităţii de învăţământ de a publica 

materialele. Este interzisă publicarea şi distribuirea de materiale care aduc atingere securităţii naţionale, 

ordinii publice, drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau 

discriminatorii. 

Drepturi sociale 

Art. 11 
(i) Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale: 
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a) dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi 

subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar, naval şi fluvial, pe tot parcursul anului 

calendaristic. 

b) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport menţionate la alin (1), 

litera a), pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a 

stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, în conformitate cu prevederile 

legale in vigoare; 

c) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în cazul în care 

nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile legale in vigoare; 

d) dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe 

semestru pentru elevii care care locuiesc la internat sau la gazdă; 

e) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de ajutoare 

sociale şi financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Criteriile generale 

de acordare a burselor se aprobă prin ordin al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;  

f) dreptul de a beneficia de subvenţia acordată, de către stat, pentru suportarea costurilor aferente 

frecventării liceului, pentru elevii provenind din grupurile socio- economice dezavantajate („bani de 

liceu”), respectiv pentru suportarea costurilor aferente frecventării învăţământului profesional, pentru toţi 

elevii din învăţământul profesional („bursa profesională”); 

g) dreptul ca elevii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de 

masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, să beneficieze de asistenţă socială 

constând în alocaţie zilnică de hrană, a cazarmanentului, de rechizite şcolare, de îmbrăcăminte şi de 

încălţăminte, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de 

găzduire gratuită în internate sau în centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din 

cadrul Direcţiilor Generale Judeţene/a Municipiului Bucureşti de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Drepturilor Copilului; 

h) dreptul de a beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară/iarnă, în condiţiile stabilite de autorităţile 

competente; 

i) dreptul antepreşcolarilor şi preşcolarilor de a putea beneficia de măsuri de protecţie socială (hrană, 

supraveghere şi odihnă) pe durata parcurgerii programului educaţional în cadrul unităţii de învăţământ 

respective, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare; 

j) dreptul elevilor de a putea beneficia de serviciile de cazare şi masă ale internatelor şi cantinelor şcolare, 

în condiţiile stabilite prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale unităţilor respective; 

k) dreptul la premii, burse, şi alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanţe şcolare înalte, 

precum şi celor cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale 

şi sportive, asigurate de către stat. 

l) Dreptul de a fi susţinuţi financiar pentru activităţile de performanţă, de nivel naţional şi internaţional de 

către Stat, persoane fizice şi juridice, în condiţiile legii; 

m) dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice şi 

logopedice şcolare, ori în unităţi medicale de stat. La începutul fiecărui an şcolar, pe baza metodologiei 

aprobate prin ordin comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi ministrului sănătăţii, 

se realizează examinarea stării de sănătate a elevilor; 

n) dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de 

operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţiile publice, conform 

legii. 

o) Dreptul de acces gratuit pe teritoriul României pentru elevii de naţionalitate română din străinătate, 

bursieri ai statului român, la toate manifestările prevăzute la alin (1), litera 1), conform legii; 

(2) în vederea stabilirii burselor şcolare prevăzute la art. 11 alin (1) lit. e): 
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a) consiliile locale, respectiv consiliile judeţene, stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul şi numărul 

burselor care se acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, conform legii; 

b) criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual de către consiliile de 

administraţie ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de fondurile repartizate şi de rezultatele elevilor, 

conform legii; 

c) elevii pot beneficia şi de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, ori cu alte 

persoane juridice sau fizice, conform legii; 

d) elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru realizarea studiilor,în condiţiile 

legii; 

e) elevii şi cursanţii străini din învăţământul preuniversitar, precum şi elevii etnici români cu domiciliul în 

străinătate pot beneficia de burse, conform prevederilor legale aplicabile;  

f) elevii pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de stat, 

în condiţiile legii. 

(3) Autorităţile administraţiei publice locale din localitatea de domiciliu a elevilor din 

învăţământul obligatoriu, şcolarizaţi într-o altă localitate, cu sprijinul agenţilor economici sau al 

colectivităţilor locale, al societăţilor de binefacere, precum şi al altor persoane juridice sau fizice pot 

asigura acestor elevi, în situaţii bine justificate, servicii de transport, de masă şi de internat. 

(4) în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, statul subvenţionează costurile 

aferente frecventării liceului de către elevii provenind din grupurile socio-economice dezavantajate, 

precum şi costurile pentru cei care frecventează învăţământul profesional. 

Alte drepturi 

Art. 12 
Elevii beneficiază şi de următoarele drepturi: 

a) dreptul de a beneficia în mod gratuit de acte şi de documente de studii, în condiţiile legii. Unităţile 

de învăţământ vor emite documentele solicitate, conform legii; 

b) dreptul de răspuns la solicitările pentru informaţii de interes public, în conformitate cu prevederile 

Legii 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, în condiţiile legii; 

d) dreptul de a beneficia de un „Ghid al elevului”, elaborat de Consiliul Judeţean al Elevilor, cu avizul 

Consiliului Naţional al Elevilor, conţinând informaţii referitoare la: drepturile şi obligaţiile elevului, 

disciplinele din planul de învăţământ, serviciile puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ 

preuniversitar, procedurile de evaluare, baza materială a şcolii, informaţii despre Consiliul Elevilor şi alte 

structuri asociative, modalităţi de acces la burse şi alte mijloace de finanţare, mobilităţi, precum şi alte 

facilităţi şi subvenţii acordate; Inspectoratul şcolar sau unitatea de învăţământ pot susţine financiar 

publicarea acestui ghid, în funcţie de resursele disponibile; 

e) dreptul de a avea profesori repartizaţi la clasă în mod nediscriminatoriu; 

 

Art. 40. Elevii au dreptul să constituie un Consiliu Școlar al Elevilor, în conformitate cu prevederile Art. 

164-176 din ROFUIP si ale Statutului elevului-Cap.VI-Dreptul de asociere. 

Consiliul Elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, aprobat de Consiliul de Administraţie al 

CNMN, anexat Regulamentului de Ordine Interioară. Consiliul Școlar al Elevilor alege un preşedinte care 

este în acelaşi timp şi reprezentantul elevilor în Consiliul de Administraţie al şcolii. Elevii au dreptul să ia 

poziţie / să semnaleze conducerii şcolii orice formă de tensiune creată de un cadru didactic în timpul 

procesului de instruire; aspectul semnalat va fi adus la cunoştinţa conducerii Colegiului Tehnologic de 

Industrie Alimentară Arad prin şeful clasei respective şi prin Preşedintele Consiliului Școlar al Elevilor.  

Elevii pot iniţia şi organiza activităţi extracurriculare, cu acordul prealabil al conducerii şcolii şi sub 

coordonarea unui cadru didactic.  
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Art. 41. Elevii care vor reprezenta liceul la concursuri naţionale sau internaţionale organizate sau avizate 

de minister pot fi scutiţi de frecvenţă, cu acordul conducerii şcolii astfel:  

- faza locală: o zi (vinerea dinaintea concursului) 

- faza judeţeană: două zile (joia şi vinerea dinaintea concursului) 

- faza interjudeţeană: trei zile (miercuri, joi, vineri dinaintea concursului) 

- faza naţională: două săptămâni înaintea concursului 

Listele cu elevii participanţi la aceste concursuri vor fi ataşate la cataloage, iar profesorii nu vor consemna 

în catalog absenţele lor. 

Elevii care vor participa la proiecte, schimburi, parteneriate educaţionale naţionale sau internaţionale 

organizate de scoala sau avizate de conducerea scolii pot fi scutiţi de frecvenţă pe perioada desfăşurării 

activităţilor respective.  

Art. 42. Elevii au dreptul să organizeze şi / sau să participe la excursii şi tabere şcolare.  

Pentru organizarea excursiilor sau taberelor şcolare, profesorii organizatori vor prezenta conducerii şcolii, 

spre aprobare: 

 a) tabelul nominal cu participanţii;  

b) acordul părinţilor / reprezentanţilor legali ai elevilor;  

c) programul excursiei / taberei;  

d) procesul verbal privind instruirea pentru protecţia muncii pe durata deplasării, semnat de elevii 

participanţi;  

e) copia după licenţa firmei de transport, în cazul deplasării cu autocarul.  

În cazul în care, pe parcursul excursiei / taberei, elevii pleacă din locurile fixate, fără învoirea profesorilor 

organizatori, sau desfăşoară alte activităţi interzise de aceştia, răspunderea le revine în totalitate şi  vor fi 

sancţionaţi conform prezentului regulament .  

 

Obligaţiile elevilor  

 

Art. 43. Obligaţiile elevilor sunt prevăzute în Art. 137-142 din ROFUIP,si in Art.14 din  O.M. 4742 

din 10.08.2016 privind Statutul elevului(“Indatoriri-obligatii). 
Elevii Colegiului Tehnologic de Industrie Alimentară Arad sunt obligaţi:  

1. Să respecte prevederile prezentului Regulament Intern şi ROFUIP;  

2. Să se pregătească la fiecare disciplină de studiu, să-şi însuşească noţiunile prevăzute de programele 

şcolare şi să participe la activităţile şcolare, culturale şi administrative după programul stabilit de 

conducerea şcolii;  

3. Să frecventeze cursurile pe toată perioada anului şcolar, respectând programul stabilit de conducerea 

şcolii;  

- Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de forţă majoră, 

dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.  

-Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte:  

a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie şi avizată de medicul 

şcolar;  

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

spital, avizat(ă) de medicul şcolar;  

c) cererea scrisă a părintelui / tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de învăţământ şi 

aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele clasei; numărul maxim de zile motivate prin cerere 

scrisă este de 3 zile pe semestru. Pentru situaţii speciale, părinţii vor depune o cerere adresată directorului 

înainte de plecarea din localitate. Cererea de motivare va fi analizată şi aprobată de Consiliul de 

administraţie. 

 -Motivarea absenţelor se face de către diriginte, în ziua prezentării actelor justificative.  
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-În cazul elevilor minori, părintele / tutorele legal are obligaţia de a prezenta, personal, dirigintelui actele 

justificative pentru absenţele copilului lor.  

-Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile de la 

reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către diriginte pe tot parcursul anului şcolar.  

-Adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele medicale / carnetele de 

sănătate ale elevilor.  

-Nerespectarea termenului de prezentare a documentelor justificative atrage, de regulă, declararea 

absenţelor ca nemotivate.  

Procedurile pentru eliberarea biletelor de învoire respectiv pentru motivarea absențelor sunt publicate 

și pe pagina Web a colegiului și fac parte din prezentul regulament. 
4. Să manifeste responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate;  

5. Elevii sunt obligaţi să prezinte adeverinţă medicală în termen de două săptămâni, de la începutul anului 

şcolar, din care să rezulte că sunt apţi / inapţi pentru educaţie fizică. Prezenţa elevilor scutiţi de efort sau 

scutiţi medical este obligatorie la orele de educaţie fizică. Aceşti elevi îsi vor aduce echipament sportiv. 

Nerespectarea acestor prevederi atrage după sine consemnarea absenţei ca nemotivată în catalog.  

6. Să informeze imediat profesorii asupra incidentelor (altercaţii, accidente etc.) din timpul orelor şi 

activităţilor extraşcolare; 

7. Să se implice în rezolvarea problemelor apărute în viaţa clasei / şcolii; 

9. Să rezolve prin dialog conflictele şi divergenţele, cu ajutorul profesorilor, al dirigintelui sau a 

conducerii şcolii, dacă este nevoie; 

10. Să poarte asupra lor carnetul de elev şi să îl prezinte, la cerere, profesorilor, personalului auxiliar sau a 

celui de pază;  

12. Să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în stare bună la sfârşitul anului 

şcolar;    

13. În cazul activităţilor care se desfăşoară în afara incintei şcolii, elevii se vor deplasa sub supravegherea 

strictă a cadrelor didactice care propun respectivele activităţi; 

 

Extras din Statutul elevului: 

 

CAPITOLUL AL III-LEA    ÎNDATORIRILE/OBLIGAŢIILE ELEVILOR  

 

Art. 14 
Elevii au următoarele îndatoriri: 

a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele 

şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare; 

b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar; 

c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi 

adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare si cu regulamentele 

şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar. Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare 

nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului in perimetrul şcolii. 

d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările 

elaborate; 

e) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale; 

f) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a 

activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii; 

g) de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în 

 pericol siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice. 
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h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au 

acces; 

i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar; 

j) de a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţiile de 

învăţământ preuniversitar; 

k) de a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către 

instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale; 

l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru trecerea 

notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru luare la 

cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară; 

m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului şcolar; 

n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi personalul 

unităţii de învăţământ; 

o) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi 

individuale ale acestora; 

p) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un comportament şi 

un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de a respecta regulile de 

circulaţie; 

q) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi 

individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de stingere a 

incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului. 

r) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, tutorilor 

sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările medicului, 

mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a personalului 

din unitate.  

Art. 44. În Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad elevilor le este interzis, conform Art.15 

din  O.M. 4742 din 10.08.2016 privind Statutul elevului(“Interdicţii), următoarele: 

Extras din Statutul elevului: 

 

 Interdicţii 

Art. 15 
Elevilor le este interzis: 

a) să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, carnete de 

elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de 

învăţământ; 

b) să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin conţinutul lor, 

atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, 

intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane; 

c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 

d) să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe 

etnobotanice şi sa participe la jocuri de noroc; 

e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte 

produse pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, 

paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi 

a personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează 

la siguranţa personală sau a celorlalte 

persoane din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale; 
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f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în incinta 

unităţilor de învăţământ; 

g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin 

excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de 

curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii 

de urgenţă; 

h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă; 

i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste violenţă în 

limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ; 

j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei; 

k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor 

majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ; 

l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar; 

m) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al 

diriginţilor; 

 

RECOMPENSE 

 

Art. 45. Recompensarea elevilor se va face în conformitate cu ROFUIP (Art. 143-146) si Art.13 din  

O.M. 4742 din 10.08.2016 privind Statutul elevului(“Recompense”). 

 

Extras din Statutul elevului 

Art. 13 
(1) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară pot primi următoarele 

recompense: 

a) evidenţiere în faţa clasei şi/sau în faţa colegilor din şcoală sau în faţa consiliului profesoral; 

b) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal, cu menţiunea 

faptelor deosebite pentru care elevul este evidenţiat; 

c) burse de merit, de studiu şi de performanţă sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi 

economici sau de sponsori, conform prevederilor în vigoare; 

d) premii, diplome, medalii; 

e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil din ţară şi din străinătate; 

f) premiul de onoare al unităţii de învăţământ preuniversitar; 

(2) Performanţa elevilor la concursuri, olimpiadele pe discipline, la olimpiadele inter/transdisciplinare, la 

olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele sportive se recompensează financiar, 

în conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; 

(3) La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru activitatea desfăşurată, cu diplome sau medalii, 

iar acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea 

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, a profesorului diriginte, a consiliului 

clasei, a directorului şcolii sau a Consiliului Şcolar al Elevilor.  

 (4) Diplomele sau medaliile se pot acorda: 

a) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului 

profesoral al unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; 

b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care 

merită să fie apreciate. 

(5) Elevii din învăţământul gimnazial, liceal, profesional, postliceal pot obţine premii dacă: 

a) au obţinut primele medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru 

următoarele medii se pot acorda menţiuni conform reglementărilor interne ale unităţii de învăţământ; 
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b) s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu; 

c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la 

nivel local, judeţean/al municipiului Bucureşti, naţional sau internaţional; 

d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică; 

e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar. 

(6) Pot fi acordate premii şi pentru alte situaţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al 

unităţii de învăţământ. 

(7) Unitatea de învăţământ preuniversitar poate stimula activităţile de performanţă înaltă ale 

copiilor/elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din asociaţiei 

părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale şi altele 

asemenea. 

 

SANCŢIUNI 

 

Art. 46. Pentru încălcarea reglementărilor din Regulamentul Intern precum si din Statutul elevului 

precum,pentru exercitarea abuziva a unor drepturi,nerespectarea interdictiilor(Art.15-Statutul 

elevului),se vor aplica sancţiuni, în funcţie de gravitatea faptelor, în conformitate Art.16-29 din  

O.M. 4742 din 10.08.2016 privind Statutul elevului (“Sancționarea elevilor”). 

-conţinutul articolelor respective din Statutul elevului este: 

 

Art. 16 
(1) Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, care săvârşesc 

fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în 

funcţie de gravitatea acestora conform prevederilor prezentului statut. 

(2) Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de învăţământ sau în 

cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unităţii de învăţământ sau în 

afara activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei în 

vigoare. 

(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii. 

(4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: 

a) observaţie individuală; 

b) mustrare scrisă; 

c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu, a bursei 

profesionale; 

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ; 

e) preavizul de exmatriculare; 

f) exmatriculare. 

(5) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, tutorilor 

sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după 

caz. 

(6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în 

orice context. 
(7) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

(8) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. d-f, nu se pot aplica în învăţământul primar. 

(9) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. e-f, nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu. 

Sancţiuni Art. 17 
(1) Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective. 
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(2) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în 

vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie insoţită de consilierea acestuia, care 

să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte, 

învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau de către directorul unităţii de 

învăţământ. 

Art. 18 
(1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învăţământul 

primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea. 

(2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele 

susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese -verbale al 

consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către 

învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, la sfârşitul 

semestrului. 

(3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/ tutorelui/susţinătorului 

legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin poştă, cu 

confirmare de primire. 

(4) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.  

(5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în 

învăţământul primar. 

Art. 19 
(1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea consiliului 

clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. 

(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în 

învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de invaţamant. 

Art. 20 
(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează într-un 

document care se înmânează de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul 

diriginte/director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului minor şi elevului, 

dacă acesta a împlinit 18 ani. 

(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol. 

(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 

 

Art. 21 
(x) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii care absentează 

nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la o singură 

disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se semnează de către acesta şi de director. Acesta se 

înmânează elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

(2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se menţionează 

în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar. 

(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 

Art. 22 
(1) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ preuniversitar 

 în care acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar. 

(2) Exmatricularea poate fi: 

a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în 

acelaşi an de studiu; 
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b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ; 

c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă de timp; 

(3) Elevii exmatriculaţi din unităţile de învăţământ - liceal şi postliceal - din sistemul de apărare, ordine 

publică şi securitate naţională, pentru motive imputabile, se pot transfera, în anul şcolar următor, într-o 

altă unitate de învăţământ, cu respectarea prevederilor prezentului act normativ, a regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a regulamentelor specifice. 

Art. 23 
(1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în aceeaşi unitate de învăţământ şi în 

acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru 

abateri grave, prevăzute de prezentul act normativ sau de Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

unităţii de învăţământ, sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.  

(2) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de 

studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an 

şcolar. 

(3) Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, 

anterior, a fost aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare. 

(4) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul 

clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. 

(5) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub semnătură, 

părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

(6) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 

Art. 24 
(1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din ciclul 

superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de 

către consiliul profesoral. 

(2) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea 

consiliului clasei. 

(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul 

clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. 

(4) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub semnătură, 

părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

 

Art. 25 
(1) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă de 3-5 ani, 

se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de 

grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral. 

(2) Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, prin care se 

stabileşte şi durata pentru care se aplică această sancţiune. în acest sens, directorul unităţii de învăţământ 

transmite Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice propunerea motivată a consiliului 

profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu documente sau orice alte probe din care să 

rezulte abaterile deosebit de grave săvârşite de elevul propus spre sancţionare. 

(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei 

şi în registrul matricol. Sancţiunea se comunică de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice, în scris elevului şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

Anularea sancţiunii 

Art. 26 
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(1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se reîntruneşte. Dacă 

elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolul 16, alin. (4), lit. a-e) dă dovadă de un 

comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la încheierea 

semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, poate fi 

anulată. 

(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către entitatea care a 

aplicat sancţiunea. 

Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs 

Art. 27 

(1) Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe semestru 

din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o 

disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.  

(2) Elevii care au media la purtare mai mica decât 9 în anul şcolar anterior, nu pot fi admişi în 

unităţile de învăţământ cu profil militar, confesional şi pedagogic. 

Pagube patrimoniale 

Art. 28 
(1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ sunt 

obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul Civil, toate cheltuielile 

ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate 

cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase. 

(2) în cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc 

manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual 

deteriorat. în caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi 

sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare. 

Contestarea 

Art. 29 
(1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 16 se adresează, de către elev sau, 

după caz, de către părintele/tutorele/susţinătoml legal al elevului, Consiliului de Administraţie al unităţii 

de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii. 

(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de 

învăţământ. Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa 

de contencios administrativ din circumscripţia unităţii de învăţământ, conform legii. 

(3) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul Educaţiei 

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea sancţiunii.  

 

 REPREZENTAREA ELEVILOR (Extras din Statutul elevului)  

 

Moduri de asociere în vederea reprezentării 

Art. 30 
în vederea reprezentării drepturilor şi intereselor elevilor, aceştia se pot asocia în: 

a) consiliul elevilor; 

b) asociaţiile reprezentative ale elevilor; 

Drepturile elevilor reprezentanţi 

Art. 35 
Elevii reprezentanţi au următoarele drepturi: 

a) de a avea acces la activităţile desfăşurate de către organismele în cadrul cărora este reprezentant şi 

informaţiile ce vizează activitatea acestora, în condiţiile legii; 
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b) de a folosi baza materială a unităţii de învăţământ, în conformitate cu îndatoririle ce îi revin din 

calitatea de reprezentant; 

c) de a li se reprograma evaluările periodice, dacă acestea s-au suprapus peste activităţile aferente 

calităţii de elev reprezentant; 

d) de a i se motiva absenţele în baza unor documente justificative, care atestă prezenţa elevului 

reprezentant la activităţile derulate prin prisma calităţii şi care sunt semnate de 

preşedintele/directorul comisiei/structurii la care elevul reprezentant a participat. 

Îndatoririle elevilor reprezentanţi 

Art. 36 
Elevii reprezentanţi au următoarele îndatoriri: 

a) de a respecta prevederile cuprinse în prezentul statut; 

b) de a reprezenta interesele elevilor, fără a fi influenţaţi de factori politici; 

c) de a reprezenta interesele tuturor elevilor, indiferent de naţionalitate, sex, religie, convingeri politice, 

orientare sexuală şi alte criterii discriminatorii; 

d) de a informa elevii cu privire la activităţile întreprinse şi deciziile luate şi de a asigura diseminarea 

informaţiilor în timp util; 

e) de a participa la activităţile care decurg din poziţia pe care o deţin, conform prevederilor legale; 

f) de a răspunde oricărui elev pe care îl reprezintă atunci când îi este semnalată o problemă care ţine de 

atribuţiile ce îi revin din calitatea de elev reprezentat; 

g) de a păstra periodic dialogul cu elevii pe care îi reprezintă prin publicarea datelor de contact pe site-ul 

unităţii de învăţământ sau pe diverse panouri de afişaj din unitatea de învăţământ, 

h) de a fi informaţi periodic referitor la subiectele relevante care sunt în dezbatere, publicarea deciziilor 

care privesc elevii, precum şi alte informaţii de interes. 

O condiţie necesară impusă elevilor care doresc transferul de la alte şcoli la liceul nostru este ca 

media la purtare să fie de minim 7 (şapte). 

 

Transferul elevilor 

Art. 47. Transferul elevilor se face în condiţiile prevăzute de Art. 148-160,din ROFUIP. 

 Transferul elevilor în cadrul şcolii se poate realiza în perioada vacanţelor şcolare.  

 

  Încheierea situaţiei școlare 

Art. 50. 

1.  Pentru fiecare 10 absenţe nemotivate se scade câte un punct la purtare. 

2. Situaţia şcolară semestrială şi anuală a elevilor declaraţi neîncheiaţi, corigenţi sau repetenţi se va 

comunica elevilor şi părinţilor în scris, de către fiecare diriginte. 

 

Asigurarea siguranţei în unitatea şcolară 

 

Art. 51.  
1. Accesul în şcoală pentru profesori, elevi şi vizitatori se realizează pe poarta principală a unităţii 

şcolare; 

2. La intrarea în şcoală elevii trebuie să aibă asupra lor uniforma sau carnetul de elev, iar vizitatorii 

se vor legitima cu cartea de identitate, portarul notând seria şi numărul BI/CI, precum şi durata 

şederii în şcoală în caietul destinat acestui scop; 

3. Intrarea în instituţia noastră de învăţământ a elevilor de la alte şcoli este permisă doar pe timpul 

pauzelor şi cu motive bine întemeiate, care să nu aducă prejudicii profesorilor sau elevilor liceului 

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

încheiat contract; 

5. 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. 

 

Extras din ROFUIP: 

CAP. II 

Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 

Art.173 

(2)       Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului în perioada 
învățământului obligatoriu este sancționat, conform legislației în vigoare, cu amendă cuprinsă între 
100 lei și 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității. 

(5)      Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca, minimum o dată pe lună, să ia 
legătura cu profesorul pentru învățământul preșcolar/învățătorul/institutorul/profesorul pentru 
învățământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția copilului/elevului, prin mijloace 
stabilite de comun acord. Prezența părintelui, tutorelui sau a susținătorului legal va fi consemnată în 
caietul educatorului - puericultor/educatoarei/învățătorului/institutorului/profesorului pentru 
învățământ preșcolar/primar, profesorului diriginte, cu nume, dată și semnătură. 

 

CAP. IV 

Comitetul de părinţi 

(Art.178-3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinți are loc în primele 
15 zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar." 

(Art.181-3) Este interzisă și constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a 
personalului din unitatea de învățământ în strângerea și/sau gestionarea fondurilor." 

 

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ privind utilizarea laboratoarelor  

1. În laboratoare au acces numai elevii acestei unităţi de învăţământ, fără alte persoane însoţitoare  

2. Utilizarea laboratoarelor pentru scopuri nedidactice este interzisă ;  

3. La începutul fiecărui an şcolar, se face repartizarea claselor în laboratoare. 

 4. Accesul elevilor în laborator se face numai în prezenţa cadrului didactic. În timpul pauzelor, în cazul 

în care profesorul nu stă în laborator, elevii vor părăsi spaţiul laboratorului petrecându-şi timpul liber în 

curtea şcolii sau pe holurile clădirii.  

5. Este strict interzisă intrarea în laborator cu alimente, băuturi răcoritoare, gumă de mestecat etc., precum 

şi consumul acestora în laborator. 

6. În laboratorul de informatică nu este permisă folosirea poştei electronice, a reţelelor de socializare sau 

a altor servicii de comunicare în mod abuziv, decât atunci când profesorul cere trimiterea fişelor de lucru 

şi/sau a fişierelor cu sarcinile rezolvate, prin mail.  

7. În laboratorul de informatică se interzice folosirea de CD-uri, DVD-uri, Memory-Stick-uri, altor medii 

de memorare cu scopul de a introduce /extrage date din calculator fără acordul cadrelor didactice;  

8. În laboratoare se respectă normele pentru protecția muncii și securității. 

9. Nerespectarea regulilor de mai sus duce la aplicarea sancţiunilor.  
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Extras din ROFUIP: 

TITLUL X 

Dispoziţii tranzitorii şi finale 

ART. 197 

(1)      În unitățile de învățământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislației în vigoare. 

(2)      În timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor 
mobile; prin excepție de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de 
curs, numai cu acordul cadrului didactic, în situația folosirii lor în procesul educativ sau în situații de 
urgență. Pe durata orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din 
sala de clasă, setate astfel încât să nu deranjeze procesul educativ." 

ART. 198 

(1)      În unitățile de învățământ se asigură dreptul fundamental la învățătură și este interzisă orice 
formă de discriminare a copiilor/elevilor și a personalului din unitate. 

(2)      În unitățile de învățământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educație al elevilor, 
cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceștia a serviciului pe școală, interzicerea participării la 
cursuri sau sancționarea elevilor care nu poartă uniforma unității de învățământ sau altele 
asemenea." 
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