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REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL 

LICEULUI TEORETIC „EMIL RACOVIŢĂ” TECHIRGHIOL 

I. PRINCIPII GENERALE 

 

 

Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a Unității de Învățământ a fost 

întocmit pe baza Ordinului Nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-

cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, emitent Ministerul 

Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice, publicat în Monitorul Oficial Nr. 720 din 19 

septembrie 2016. Regulamentul a fost discutat în Comisia de actualizare a Regulamentului de 

Organizare și Funcționare, stabilită prin decizia nr. 112/ 22.09.2017, a fost dezbătut și avizat 

ȋn Consiliul Profesoral și aprobat în Consiliul de Administrație din  2.10.2017.  

De asemenea, Regulamentul de Organizare și Funcționare s-a realizat în conformitate 

cu următoarele acte normative:  

✓ Constituţia României;  

✓ Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 /2011;  

✓ Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii; 

✓ Codul muncii, aprobat prin Legea nr. 53/24 ianuarie 2003 cu completările ulterioare;  

✓ Ordinul pentru aprobarea Statutului elevului, nr. 4742/ 2016;  

✓ O. M. privind constituirea Consiliului de Administrație nr. 4619 / 2014 și 3160/ 2017; 

✓ Acte normative emise de M. E.N. 

  Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare a Unității de Învățământ a fost modificat 

conform OMEN nr. 3027/2018, urmându-se pașii procedurii de modificare.  

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unității de Învățământ conţine patru capitole: 

➢ Capitolul 1: Secţiunea didactică - se adresează cadrelor didactice. (Organele de 

conducere, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii; Comisiile de lucru şi de sprijin 

instituite la nivelul unităţii de învăţământ; Consiliul clasei; Cadre didactice;  Cadre didactice 

de serviciu). 
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➢ Capitolul 2: Elevi (Consiliul Școlar al Elevilor, drepturile și obligaţiile elevilor, 

sarcinile elevilor de serviciu). 

➢ Capitolul 3: Părinţi (Comitetul de părinţi al clasei, Consiliul reprezentativ al 

părinţilor, adunarea generală a părinţilor).  

➢ Capitolul 4: Secţiunea nedidactică - se adresează personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic. 

✓ În fiecare secţiune sunt prezentate drepturile şi îndatoririle specifice. Sunt precizate atât 

recompensele pentru activităţi deosebite, cât şi sancţiunile, în cazul abaterilor de la R.O.F.U.Î. 

al Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol. 

✓ Diriginţii/ consilierii educativi şi Consiliul profesorilor clasei pot avea şi alte reguli în 

cadrul structurii Regulamentului de Organizare și Funcționare al Liceului Teoretic „Emil 

Racoviţă” Techirghiol, care să se adreseze mai concret specificului colectivului respectiv. 

Aceste reguli trebuie aduse la cunoştinţă Consiliului de Administraţie al Liceului Teoretic 

„Emil Racoviţă” Techirghiol  şi aprobate de acesta. 

R.O.F.U.Î. intră în vigoare imediat ce este aprobat, conform procedurilor legale în 

vigoare (propunerea şi dezbaterea de Consiliul Profesoral, la care participă, cu drept de vot, şi 

personalul didactic auxiliar, şi nedidactic, reprezentanţi ai părinţilor şi ai elevilor din clasele 

IX-XII – art. 6 (3); aprobarea de către Consiliul de Administraţie, cu participarea organizaţiei 

sindicale existente în şcoală - art. 6 (2). 

➢ Anual, acest regulament va fi făcut cunoscut elevilor, părinţilor şi personalului Liceului 

Teoretic „Emil Racoviţă”, Techirghiol, cu eventualele modificări impuse de situaţie. 

➢ Persoanele care au nemulţumiri, reclamaţii sau sugestii în legătură cu activitatea 

instructiv-educativă a Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol se vor adresa în 

funcţie de problemă, după cum urmează: 

a)  Nemulţumirile din partea unui beneficiar al educaţiei (elev, părinte) vor fi adresate şi 

discutate cu profesorul respectiv şi/ sau cu profesorul diriginte/ consilier educativ. 

b)  Problemele nesoluţionate la punctul anterior sau probleme care privesc întreaga clasă 

vor fi adresate profesorului diriginte/ consilier educativ sau unuia dintre directori. 

c) Problemele nesoluţionate la punctul anterior sau probleme care privesc mai multe 

colective de elevi vor fi adresate directorului şi/ sau Consiliului de Administraţie, respectiv, 

forurilor ierarhic superioare instituţiei de învăţământ, după caz. 
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d)  Abaterile disciplinare ale elevilor se vor discuta în Consiliul de Disciplină al Liceului 

Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol alcătuit din director, director adjunct, director educativ 

şi respectiv, reprezentanţii părinţilor şi elevilor în Consiliul de Administraţie al Liceului 

Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol. 

 Respectarea prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ este obligatorie.– cf. Art. 2 (8) din R.O.F.U.I.P. 

 Orice modificare ulterioarǎ a legislatiei generale şi speciale aplicabile în 

învǎţǎmântul preuniversitar atrage dupǎ sine în mod necesar modificarea normelor 

cuprinse în acest regulament. 

 

 
II. REGLEMENTĂRI SPECIFICE 

 

Art. 1 –  Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol are personalitate juridicǎ, având 

toate clasele – de la pregătitoare până la a XII-a, precum și trei grădiniţe structuri: Grădiniţa cu 

Program Normal nr. 1 «Pinocchio», Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 și Grădiniţa cu 

Program Prelungit. Astfel, activitatea de instruire şi educaţie se desfășoară la sediile situate în 

strada Nicolae Bălcescu, nr. 14, str. Nicolae Bălcescu, nr. 27, str. Nicolae Bălcescu, nr. 65 și 

str. Victoriei, nr. 18. Activitǎţile extracurriculare se pot desfǎşura şi în afara spaţiilor unitǎţii 

de învǎţǎmânt, cu aprobarea conducerii şcolii. 

Art. 2 - Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol cuprinde grupe pentru 

învǎţǎmântul preșcolar, clase pentru învǎţǎmântul primar, pentru învǎţǎmântul secundar 

inferior – gimnaziu, precum și clase de liceu: filiera teoretică, profilul real, specializarea 

«Știinţe ale naturii» - câte o clasă pe nivel și filiera tehnologică, profil «Servicii»,  

specializarea «Turism și alimentaţie» (clasele a IX-a și a X-a) și «Tehnician în gastronomie» 

(clasele a XI-a și a XII-a) - câte o clasă pe nivel. Toate formaţiunile de studiu funcţioneazǎ în 

forma de învǎţǎmânt zi, cu efectivele prevǎzute de Legea Educaţiei Naţionale. Limba de 

predare este limba română.  

Art. 3 - La cererea pǎrinţilor şi în funcţie de resursele existente, Consiliul de 

Administrație poate aproba organizarea cu elevii, după orele de curs, de activitǎţi educative şi 

de învǎţare, sub supravegherea personalului didactic. 
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Art. 4 - Unitatea de învǎţǎmânt este obligatǎ sǎ şcolarizeze elevii care au domiciliul în 

orașul Techirghiol, în limita planului de şcolarizare şi a efectivelor maxime pe clasǎ, stabilite 

prin lege. 

Art. 5 - Înscrierea la grădiniţe și şcoalǎ/ liceu se face pe baza unei cereri scrise, 

formulate de cǎtre pǎrinţi şi aprobate de cǎtre director.  

Art. 6 - Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol îşi desfǎşoarǎ cursurile  în douǎ 

schimburi: învǎţǎmântul preșcolar, primar şi clasele a XI-a și a XII-a – în  programul de 

dimineaţǎ, iar restul claselor, dupǎ-amiazǎ. La Grădiniţa cu Program Normal nr.1 

«Pinocchio», din cauza lipsei de spaţiu, funcţionează și o grupă după-amaiză (cu acordul scris 

al părinţilor), având pauza între schimburi de o oră, pentru a se asigura igienizarea spaţiului 

educaţional. 

Art. 7 - Ora de curs este de 50 de minute, iar pauza este de 10 minute, atât în cadrul 

programului de dimineaţǎ, cât şi al celui de dupǎ-amiazǎ.  

Art. 8 - În situaţii obiective (epidemii, calamitǎţi naturale etc.), alte situaţii 

excepţionale, cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadǎ determinatǎ, la cererea 

directorului, dupǎ consultarea reprezentanţilor sindicatului, cu aprobarea I.S.J. Constanţa. 
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CAPITOLUL 1 

SECŢIUNEA DIDACTICĂ 

 

1.1. Atribuţiile şi responsabilitǎţile organelor de conducere ale şcolii 

Art. 9 - Conducerea  Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol este asigurată de 

Consiliul de Administraţie, director și director adjunct.  

Art. 10. - Consiliul de Administraţie este organ de conducere al unităţii de 

învăţămant şi are în componenţǎ 13 membri: 

a) directorul  – preşedintele consiliului; 

b) directorul adjunct; 

c) 4 cadre didactice alese de consiliul profesoral, prin vot secret, ca reprezentanţi ai 

cadrelor didactice (un cadru didactic pentru învăţământul preșcolar, unul pentru 

învăţământul primar și doi profesori – pentru gimnaziu și liceu); 

d) 1 reprezentant al Primarului; 

e) 2 reprezentanţi ai Consiliului Local; 

f) 1 reprezentant al pǎrinţilor; 

g) 1 reprezentant al Consiliului Școlar al Elevilor; 

h) 2 reprezentanţi ai agenţilor economici. 

Membrii Consiliului de Administraţie sunt aleşi de Consiliul Profesoral, la 

propunerea directorului şi a celorlalţi membri ai acestuia, dintre cadrele didactice care au 

calitǎţi manageriale şi performanţe profesionale deosebite. 

Secretarul Consiliului este ales de Consiliul Profesoral şi are datoria de a consemna în 

registrul de procese-verbale dezbaterile Consiliului. 

Atribuţiile Consiliului de Administraţie: 

a) adoptă proiectul de buget și avizează execuția bugetară la nivelul unității de 

învățământ; 

b) aprobă planul de dezvoltare instituțională elaborat de directorul unității de 

învățământ; 

c) aprobă curriculumul la decizia școlii, la propunerea Consiliului Profesoral; 

d) stabilește poziția unității în relațiile cu terți; 

e) organizează concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct; 
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f) aprobă planul de încadrare cu personal didactic și didactic auxiliar, precum și schema 

de personal nedidactic; 

g) aprobă programe de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, la propunerea 

Consiliului Profesoral; 

h) sancționează abaterile disciplinare, etice sau profesionale ale cadrelor didactice, 

conform legii; 

i) aprobă comisiile de concurs și validează rezultatul concursurilor; 

j) aprobă orarul unității de învățământ; 

k) își asumă răspunderea publică pentru performanțele unității de învățământ, alături de 

director; 

l) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin ordine și metodologii ale ministrului 

educației, respectiv ale Ministerului Educației Naționale; 

m) acordă calificativele anuale în urma evaluării performanţelor profesionale anuale, în 

conformitate cu prevederile legale, personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. 

n) aprobă Regulamentul de organizare și funcţionare a unităţii de învăţământ şi 

Regulamentul Intern; 

o) elaborează, împreună cu liderul sindicatului, fișele și criteriile de evaluare pentru 

personalul nedidactic al şcolii; 

p) stabileşte calificativele pentru întregul personal, pe baza propunerilor şefilor de 

catedre/ comisii metodice; 

q) controleazǎ periodic parcurgerea materiei şi notarea ritmicǎ a elevilor, pe baza 

rapoartelor sintetice ale şefilor de catedre/ comisii metodice; 

r) aprobǎ bursele şcolare, conform legislatiei în vigoare; 

s) analizeazǎ şi propune spre aprobare I.S.J. proiectul anual de venituri și cheltuieli 

întocmit de director şi contabilul-şef şi stabileşte strategia de realizare şi gestionare a 

resurselor extrabugetare, potrivit legii. 

Consiliul de Administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, dar fǎrǎ a 

afecta orele de curs. Poate fi convocat de director sau de 1/3 din totalul membrilor sǎi, iar 

şedinţele sunt legal constituite în prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii sǎi.  

Art. 11 - Directorul exercită conducerea executivă și reprezintǎ unitatea de 

învăţământ în raporturile cu partenerii sociali, având drepturile şi obligaţiile prevǎzute în 
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Legea educaţiei naţionale, R.O.F.U.I.P., în actele normative emise de M.E.N. şi I.S.J. 

Constanța.  

Art. 12 - Funcţia de director se ocupă prin concurs public, susţinut de cadre 

didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în managementul educaţional, 

concurs organizat conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.  

Art. 13 - Directorul este subordonat I.S.J. Constanţa şi îşi desfǎşoarǎ activitatea în 

baza contractului de management educaţional încheiat cu I.S.J. Constanţa, în baza contractului 

de management administrativ-financiar încheiat cu primarul şi în conformitate cu fişa postului 

şi fişa de evaluare elaborate de M.E.N. 

Art. 14 - Deciziile directorului se iau în concordanţǎ cu hotǎrârile Consiliului 

Profesoral şi cu cele ale Consiliului de Administraţie, conf. Art. 109 din Legea nr. 128/1997. 

Contractul managerial, deciziile directorului, precum şi rapoartele semestriale şi anuale sunt 

publice, în sensul aceloraşi prevederi legale. 

Art.15 - Directorul are atribuţiile prevǎzute detaliat în Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unitǎţilor de învǎţǎmânt  preuniversitar. 

Art. 16 - În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele 

atribuţii: 

a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ și realizează conducerea executivă 

a acesteia; 

b) organizează întreaga activitate educaţională; 

c) răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ; 

d) asigură corelarea obiectivelor specifice Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” cu cele 

stabilite la nivel naţional și local; 

e) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor și avizelor legale necesare 

funcţionării unităţii de învăţământ; 

f) asigură aplicarea și respectarea normelor de sănătate și de securitate în muncă; 

g) încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a 

elevilor de la profilul ,,Turism – alimentaţie”; 

h) prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din Liceul Teoretic „Emil 

Racoviţă” Techirghiol; 
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Art. 17 - În exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele 

atribuţii: 

a) elaboreazǎ, cu consultarea contabilului-șef, proiectul de buget propriu și raportul 

de execuţie bugetară, pe care le supune, spre aprobare, Consiliului de Administraţie; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al Liceului Teoretic „Emil Racoviţă”; 

c) se preocupǎ de atragerea de resurse extrabugetare şi de lansarea de proiecte cu 

finanţare internǎ sau externǎ; 

d) rǎspunde de utilizarea, pǎstrarea şi modernizarea bazei materiale a unitǎţii de 

învǎţǎmânt; 

Art. 18 - În exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii: 

a) rǎspunde de corectitudinea încadrǎrii personalului şi de întocmirea la termen a 

statelor de platǎ a drepturilor salariale; 

b) numeşte şi controleazǎ personalul care rǎspunde de sigiliul şcolii şi de completarea 

carnetelor de muncǎ; 

c) numeşte şi elibereazǎ din funcţie personalul didactic auxiliar şi nedidactic, în 

condiţiile prevǎzute de Codul muncii şi Legea nr. 1/2011 cu modificǎrile ulterioare; îndrumǎ şi 

controleazǎ activitatea personalului salariat al şcolii pe baza instrumentelor interne de lucru 

elaborate de el şi aduse la cunoştinţa salariaţilor; vizeazǎ fişele posturilor conform legii şi 

contractului colectiv de muncǎ; asigurǎ informarea corectǎ şi promptǎ a personalului în 

legaturǎ cu toate iniţiativele, comunicǎrile, notele de serviciu, noutǎţile legislative în domeniul 

învǎţǎmântului; 

d) rǎspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi 

gestionarea actelor de studii şi a documentelor de evidenţǎ şcolarǎ; 

e) prezideazǎ Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie, în fața cǎrora 

prezintǎ rapoarte semestriale şi anuale; 

f) la propunerea catedrelor/ comisiilor metodice, numeşte diriginții şi învǎţǎtorii la 

clase; 

g) la propunerea comisiilor/ catedrelor metodice, numeşte şefii acestora şi solicitǎ 

avizul Consiliului Profesoral; 

h) solicitǎ Consiliului reprezentativ al pǎrinţilor sǎ-şi desemneze reprezentanţii în 

Consiliul de Administraţie, C.E.A.C. şi Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei; 
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i) stabileşte atribuţiile membrilor Consiliului de Administraţie, propuşi şi aprobaţi în 

Consiliul Profesoral; 

j) consultǎ şefii de catedre pentru elaborarea planului de încadrare pe discipline de 

învǎţǎmânt; atribuie prin decizie internǎ orele rǎmase neocupate personalului didactic titular, 

asociat sau pensionat, în regim de cumul sau plata cu ora; 

k) efectueazǎ în cursul unui an şcolar cel puțin 120 de asistenţe la ore, însoțit de şeful 

de catedrǎ; 

l) numeşte comisia de întocmire a orarului şi aprobǎ forma definitivǎ a acestuia; 

m)  aprobǎ graficul serviciului pe şcoalǎ al personalului didactic şi al elevilor; 

n) aprobǎ graficul desfǎşurǎrii tezelor semestriale; 

o) rǎspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevi; asigurǎ condiţiile necesare 

profesorilor pentru studierea şi alegerea manualelor adecvate; 

p) solicitǎ Consiliului reprezentativ al pǎrinţilor aprobarea acelor cheltuieli care 

vizeazǎ conservarea patrimoniului, modernizarea bazei materiale, reparaţii, îmbogǎţirea 

fondului de carte al bibliotecii, stimularea elevilor capabili de performanţe şcolare, precum şi a 

celor cu situaţie materialǎ precarǎ, din fondurile gestionate de Consiliul reprezentativ al 

pǎrinţilor; 

q) aplicǎ sancţiuni pentru abaterile disciplinare sǎvârşite de personalul unitǎţii de 

învǎţǎmânt şi de elevi, în limita prevederilor legale în vigoare; 

r) apreciazǎ personalul didactic la inspecţiile de obţinere a gradelor didactice ori 

pentru acordarea gradaţiei de merit. 

Art. 19 - Directorul adjunct: 

a) întocmește propriul plan managerial, conform fișei postului, în concordanţă cu 

planul managerial al directorului și cu Proiectul de Dezvoltare Instituţională; 

b) verificǎ activitatea comisiilor metodice şi a celor pe domenii, conform fişei 

postului; 

c) rǎspunde de segmentul informaţional – punctul documentar; 

d) rǎspunde de întocmirea urmǎtoarelor documente: proiectul curricular, oferta 

educaţionalǎ a liceului, programele manageriale ale comisiilor/ catedrelor, statistici – 

Evaluarea Naţionalǎ, Bacalaureat, concursuri; 
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e) verificǎ modul de pregǎtire şi participarea elevilor la olimpiade, concursuri, 

competiţii sportive şi festivaluri; 

f) verificǎ periodic frecvenţa şcolarǎ, ritmicitatea notǎrii şi starea disciplinarǎ a 

elevilor, propunând mǎsuri în Consiliul de Administraţie; 

g) monitorizeazǎ planificarea şi efectuarea serviciului pe şcoalǎ al personalului 

didactic şi al elevilor; 

h) rǎspunde de stabilirea necesarului de burse; 

i) îndrumǎ şi controleazǎ activitatea Asociaţiei Sportive şi a cercurilor pe specialitǎţi; 

j) coordoneazǎ şi controleazǎ activitatea personalului T.E.S.A.; 

k) supravegheazǎ buna desfǎşurare a lucrǎrilor de întreţinere şi reparaţie a bazei 

materiale; contribuie la modernizarea acesteia; 

l) rǎspunde de respectarea normelor de igienǎ şcolarǎ, de protecţia muncii, de 

protecţie civilǎ şi de paza contra incendiilor. 

Art. 20 - Liderul de sindicat al şcolii participă la şedinţele Consiliului de 

Administraţie, cu statut de observator.  

Punctul lui de vedere se consemneazǎ în procesul-verbal de şedintǎ. 

 

1.2. Coordonatorul de proiecte şi programe educative 

Art. 21 - Atribuţiile coordonatorul de proiecte şi programe educative sunt: 

a) elaboreazǎ şi propune Consiliului de Administraţie al liceului Programul 

activităților extracurriculare; 

b) elaboreazǎ planul managerial propriu; 

c) contribuie la alcǎtuirea schemei orare a şcolii, prin propunerea unor discipline 

opţionale cu specific educativ; 

d) iniţiazǎ, organizeazǎ şi desfǎşoarǎ activitǎţi extracurriculare; 

e) întocmeşte baze de date privind starea disciplinarǎ a elevilor, absenteismul, 

abandonul şcolar, delicvenţa juvenilǎ, dependenţa şi programele de prevenţie/ intervenţie; 

f) îndrumǎ activitatea comisiei ariei curriculare «Consiliere și orientare»; 

g) evalueazǎ activitǎţile managerilor claselor; 

h) îndrumǎ activitatea Consiliului Școlar al Elevilor; 

i) sprijinǎ şi asistǎ profesorii debutanţi în formarea lor ca manageri; 



 

 13 

j) participǎ la negocierea/ rezolvarea conflictelor; 

k) implicǎ toate cadrele didactice în realizarea valenţelor educative ale disciplinelor 

de învǎţǎmânt; 

l) elaboreazǎ programe/ proiecte de educaţie civicǎ, promovarea sǎnǎtǎţii, programe 

culturale, ecologice, sportive, turistice; 

m) organizeazǎ şi faciliteazǎ legǎturile şi schimburile din cadrul programelor de 

parteneriat educaţional. 

 

1.3. Consiliul Profesoral 

Art. 22 - Consiliul Profesoral are rol decizional în domeniul instructiv-educativ şi 

este alcǎtuit din totalitatea personalului didactic, titular şi suplinitor.  

Art. 23 - Atribuţiile Consiliului Profesoral: 

a) dezbate şi aprobǎ Proiectul de Dezvoltare Instituţională al unitǎţii de învǎţǎmânt; 

b) dezbate şi aprobǎ rapoartele de activitate, programele semestriale şi planul anual 

de activitate; 

c) propune şi alege cadrele didactice titulare care vor face parte din Consiliul de 

Administraţie, precum şi coordonatorul de proiecte şi programe educative; 

d) propune componenţa catedrelor/ comisiilor metodice; 

e) stabileşte, prin vot, disciplinele opţionale care se predau în liceu; 

f) aprobǎ Proiectul de şcolarizare şi proiectele curriculare derulate în unitatea de 

învǎţǎmânt; 

g) valideazǎ raportul privind situaţia şcolarǎ semestrialǎ şi anualǎ prezentatǎ de 

învǎţǎtor/ diriginte, precum şi notele la purtare sub 7; 

h) numeşte comisia de cercetare a faptelor ce pot constitui abateri disciplinare şi 

stabileşte sancţiunile disciplinare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, în 

conformitate cu dispoziţiile legale; 

i) formuleazǎ aprecieri sintetice asupra personalului didactic ce solicitǎ acordarea 

gradaţiei de merit, pe baza raportului de autoevaluare al acestora; 

j) decide acordarea de recompense și aplicarea de sancțiuni disciplinare în rândul 

elevilor; 
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k) aprobă Regulamentul de organizare și funcţionare al unităţii de învăţământ și 

Regulamentul intern sau modificările acestora, elaborate împreună cu reprezentanţii 

sindicatului, în şedinţa extraordinară la care participă şi personalul didactic auxiliar şi 

nedidactic. 

Art. 24 - Şedintele Consiliului Profesoral se desfăşoară în afara orelor de curs şi sunt 

legal constituite în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor. Hotărârile se iau prin vot, cu cel 

puţin ½ + 1 din numărul total al membrilor şi sunt obligatorii pentru întregul personal al 

unităţii. 

Art. 25 - Participarea cadrelor didactice la şedințele Consiliului Profesoral este 

obligatorie. Absenţele nemotivate sunt considerate abateri disciplinare şi atrag 

diminuarea calificativului anual, dacă se cumulează  trei absenţe nemotivate.  

Art. 26 - Personalul didactic auxiliar participă la şedinţele Consiliului profesoral când 

se discută probleme referitoare la activitatea acestuia. 

Art. 27 - La şedinţele Consiliului Profesoral pot fi invitaţi să participe reprezentanţi ai 

părinţilor, ai elevilor, ai autorităţilor locale, ai partenerilor sociali, dacă se discută probleme ce 

îi privesc pe acestia. 

 

1.4. Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calităţii 

Art. 28 - (1) Ministerul Educaţiei Naționale adoptă standarde, standarde de referinţă, 

indicatori de performanţă, precum şi metodologia de asigurare a calităţii. 

                 (2) În baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale, 

unitatea şcolară elaborează şi adoptă  propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a 

Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 

       Art. 29 - (1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din 3 - 9 

membri. Conducerea ei operativă este asigurată de un coordonator desemnat de conducătorul 

unităţii. 

               (2) Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cuprinde:  

                           a) reprezentanţi ai corpului profesoral; 

       b) reprezentanţi ai părinţilor şi ai elevilor; 

                 c) reprezentanţi ai Consiliului Local 
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                 (3) Membrii Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii nu îndeplinesc 

funcţia de director sau de director adjunct.  

                           (4) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii: 

a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de 

evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor şi 

criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare; 

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei 

în unitatea şcolară, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea şi 

calitatea învăţământului din Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol. Raportul este adus 

la cunoştinţa tuturor beneficiarilor, prin afişare sau publicare, şi este pus la dispoziţia 

evaluatorului extern; 

c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 

d) cooperează cu Agenţia Română specializată pentru asigurarea calităţii, cu 

alte agenţii şi organisme abilitate sau cu instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit 

legii. 

              (5) Calitatea de membru al acestei comisii încetează sau este pierdută în urma 

uneia dintre următoarele condiţii:  

a) pensionare/ transferare/ restrângere a activităţii din Liceul Teoretic „Emil 

Racoviţă” Techirghiol;  

b) dobândirea unei funcţii de conducere în Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” 

Techirghiol;   

c) încălcarea normelor etice şi morale ale unui cadru didactic, încălcarea 

codului comportamental, codului civil sau penal;  

d) sancţionarea în urma abaterilor/ încălcării normelor;  

e) cercetarea de către organe constituite legal, abilitate (poliţie, procuratură 

etc.)/ condamnarea persoanei pe baza unei hotărâri judecătoreşti;  

f) neîndeplinirea atribuţiilor în cadrul Comisiei de Evaluare şi Asigurare a 

Calităţii. 

                         (6) Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române 

de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a Ministerului Educaţiei Naţionale 
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se va baza pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din Liceul Teoretic „Emil 

Racoviţă” Techirghiol. 

 

1.5. Catedrele/ comisiile metodice și de lucru 

Art. 30 – Catedrele/ comisiile metodice se constituie din minimum 4 membri, pe 

discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.            

Componenţa catedrelor/comisiilor metodice este stabilitǎ de cǎtre Consiliul Profesoral.  

Art. 31 - Şeful catedrei este numit de cǎtre director, la propunerea membrilor 

catedrei/comisiei şi are urmǎtoarele atribuţii : 

a)  întocmeşte planul managerial semestrial / anual al comisiei; 

b) realizeazǎ un raport la începutul anului şcolar privind situaţia manualelor la 

disciplina respectivǎ; 

c) stabileşte planul tematic al întâlnirilor lunare ale comisiei; conduce şedinţele de 

lucru ale comisiei; 

d) stabileşte, unde este cazul, graficul planificării semestriale a tezelor; 

e) efectuează  asistenţe la lecţiile personalului didactic din comisie, cu precădere la 

stagiari şi la cadrele didactice nou venite în unitatea de învăţământ; 

f) răspunde în faţa directorului şi a inspectorilor de specialitate de activitatea 

profesională a membrilor comisiei; 

g) vizează planificarile fiecărui membru al comisiei; 

h) stabileşte în comisie atribuţiile fiecărui membru, îi evaluează activitatea şi propune  

Consiliului de Administraţie calificativele anuale, în baza unui raport motivat; 

i) la sfârşitul anului şcolar, predă,  pe baza de proces-verbal, către secretarul şcolii, spre 

arhivare, materialele din mapa metodică. 

      Art. 32 - Rolul catedrei/ comisiei metodice: 

a) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale; 

b) elaborează propuneri pentru oferta educaţională a şcolii; 

c) elaborează instrumente de evaluare iniţială, periodică, finală; 

d) organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor finale; 

e) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri 

şcolare; 
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f) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare pedagogică, lecţii 

demonstrative, schimburi de experienţă; 

g) desfăşoară  lunar şedinţe de lucru, după tematica stabilită sau ori de câte ori este 

necesar. 

      Art. 33 - La nivelul Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol funcţionează mai 

multe comisii de lucru, constituite conform art. 79 din R.O.F.U.I.P.: 

COMISII CU CARACTER PERMANENT: 

✓ Comisia pentru curriculum 

✓ Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii   

✓ Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluţie în cariera didactică 

✓ Comisia  de securitate şi sănătate în muncă și pentru situaţii de urgenţă 

✓ Comisia pentru controlul managerial intern 

✓ Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie și 

discriminării în mediul  școlar și promovarea interculturalităţii  

COMISII CU CARACTER TEMPORAR SI OCAZIONAL: 

✓ Comisia de întocmire a orarului 

✓ Comisia de încadrare şi salarizare  

✓ Comisia metodică a diriginţilor 

✓ Comisia de organizare şi desfăşurare a serviciului pe şcoală  

✓ Comisia pentru recensămant, şcolarizare şi urmărirea frecvenţei elevilor  

✓ Comisia de recepţie a serviciilor și lucrărilor  

✓ Comisia pentru patrimoniu  

✓ Comisia pentru repartizarea manualelor  

✓ Comisia pentru imagine şi comunicare  

✓ Comisia pentru controlul documentelor şcolare  

✓ Comisia pentru monitorizarea ritmicităţii evaluării şi notării elevilor  

✓ Comisia pentru acordarea burselor şcolare  

✓ Comisia de paritate  
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1.6. Comisia diriginţilor/ consilierilor educativi 

Art. 34 - (1) – Activităţile educative şcolare şi extraşcolare în Liceul Teoretic „Emil 

Racoviţă” Techirghiol sunt propuse şi monitorizate de Comisia diriginţilor/ consilierilor 

educativi. Aceasta este constituită din diriginţii/ consilierii educativi ai tuturor claselor şi este 

coordonată de către cadrul didactic  subordonat Coordonatorului pentru  programe şi proiecte 

educative şcolare şi extraşcolare. 

             (2) În cadrul Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol activitatea 

Comisiei pentru programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare se realizează prin 

coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. 

            (3) Comisia îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute în Proiectul 

de Dezvoltare Instituţională a Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol. La începutul 

anului școlar, comisia diriginţilor elaborează un program al desfăşurării activităţilor educative 

şi se reuneşte cel puţin o dată pe lună. 

                       (4) Comisia diriginţilor/ consilierilor educativi desemnează, în urma consultării 

elevilor, reprezentanţii claselor în Consiliul elevilor şi monitorizează activitatea acestuia. 

        Art. 35 - (1) Coordonarea activităţilor claselor de elevi se realizează prin diriginţii/ 

consilierii educativi numiţi de către directorul Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol, 

dintre cadrele didactice de predare cu prestigiu şi experienţă care, de regulă, predau la clasa 

respectivă. 

               (2) – Funcţia de diriginte/ consilier educativ devine obligatorie pentru 

personalul didactic învestit de director cu această responsabilitate şi este cuprinsă în fişa 

postului. Dirigintele/ consilierul educativ este manager educativ la nivelul clasei cu toate 

responsabilităţile ce decurg din aceasta. 

                          (3) – Dirigintele/ consilierul educativ îşi proiectează şi îşi desfăşoară 

activitatea potrivit sarcinilor prevăzute în planurile de învăţământ, în acord cu particularităţile 

educaţionale ale clasei respective şi a prezentului R.O.F.U.Î.   

                         (4) – Dirigintele/ consilierul educativ al clasei întocmeşte, după consultarea 

profesorilor clasei, părinţilor, elevilor şi C.P.P.E. proiectarea semestrială şi anuală a 

componentelor activităţii educative, în acord cu problemele specifice colectivului de elevi, 

precum şi cu programele elaborate de către minister. 
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                          (5) – Dirigintele/ consilierul educativ are obligaţia să cunoască şi să respecte, 

împreună cu elevii, prevederile prezentului regulament. 

                         (6)– Dirigintele/ consilierul educativ  are obligaţia să convoace ori de câte ori 

este nevoie consiliul clasei pentru a detensiona situaţiile de criză şi în cazul abaterilor grave de 

disciplină; aceasta se poate întâmpla și la cererea echipei directoriale sau a oricărui dintre 

profesorii clasei. 

                        (7) –(a) Dirigintele/ consilierul educativ  programează şi desfăşoară periodic 

şedinţe cu părinţii, consultaţii săptămânale şi lectorate, pe baza tematicii recomandate de 

M.E.N. sau organisme cu atribuţii educative. 

                                    (b) Organizarea şedinţelor cu părinţii va urmări identificarea unor forme 

concrete de sprijinire de către aceştia a menţinerii unei stări disciplinare corespunzătoare şi 

evitarea manifestărilor violente şi de intimidare în spaţiile şcolare şi în proximitatea acestora. 

                        (8) – Nerespectarea prevederilor articolului de mai sus atrage după sine 

diminuarea calificativului. 

         Art.36 - Dirigintele/ consilierul educativ are următoarele atribuţii: 

a) coordonează activitatea consiliului clasei; 

b) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul clasei; repartizează sarcini şi organizează 

împreună cu acesta colectivul clasei; 

c) colaborează cu profesorii clasei, după caz cu consilierul pentru probleme educative 

şi activităţi extraşcolare în vederea armonizării influenţelor educative; 

 d) preia pe bază de proces-verbal sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii 

cărora le este diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia; 

 e) aduce la cunoştinţă elevilor şi părinţilor prevederile prezentului regulament; 

 f) organizează împreună cu consilierul educativ şi psihologul şcolar programe 

educative, acţiuni de orientare şcolară, profesională şi monitorizează parcursul absolvenţilor; 

 g) prezintă elevilor din clasele terminale prevederile referitoare la examenul de 

bacalaureat şi îi consiliază asupra rutelor universitare şi profesionale ale absolvenţilor; 

h) monitorizează situația frecvenţei elevilor și înaintează lunar situația statistică la 

secretariatul unității; 

i) urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor şi ia măsurile 

corespunzătoare: 
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- la 10 absenţe nemotivate sau la 10% absenţe nemotivate din numărul de ore pe 

semestru la o disciplină media de la purtare se scade cu 1 punct, până la nota 7; 

Pentru elevii din clasele a XI-a și a XII-a: 

- la 20 de absenţe nemotivate pe semestru se întocmeşte preaviz de 

exmatriculare, care este semnat de luare la cunoştinţă de către elev şi părinte (acest 

avertisment de exmatriculare este înregistrat la Secretariat şi sancţiunea este menţionată de 

către diriginte în catalog la rubrica menţiuni); 

- la 15% absenţe nemotivate din numărul de ore pe semestru la o disciplină se 

întocmeşte preaviz de exmatriculare; 

- la 40 de absenţe nemotivate din totalul orelor de studiu dirigintele/ consilierul 

educativ  este obligat să convoace consiliul clasei şi să întocmească referat de exmatriculare 

înregistrat la Secretariat care va fi înaintat spre dezbatere Consiliului Profesoral; Decizia de 

exmatriculare (cu drept de înscriere în anul şcolar următor în aceeaşi unitate de învăţământ) 

este aprobată de director în urma hotărârii Consiliului Profesoral şi se menţionează în catalog 

de către diriginte consilier educativ la rubrica menţiuni. Decizia de exmatriculare poate fi 

contestată de către elev la Consiliul de Administraţie în termen de 5 zile de la data deciziei de 

exmatriculare, iar termenul de răspuns nu poate depăşi 30 de zile. Contestaţia se depune la 

Secretariatul Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol;      

-  la 30% din numărul total de ore la o disciplină se întocmeşte referat de 

exmatriculare cu drept de înscriere în anul şcolar următor în aceeaşi unitate de învăţământ; 

                j) motivează absenţele elevilor pe baza certificatelor avizate de cabinetele medicilor 

de familie, precum şi a cererilor personale ale părinţilor avizate de direcţiunea Liceului 

Teoretic „Emil Racoviţă”,  Techirghiol (NB! Nerespectarea termenului de 7 zile pentru 

prezentarea actelor în vederea motivării absenţelor atrage după sine nemotivarea absenţelor); 

               k) analizează periodic situaţia la învăţătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea 

sarcinilor şcolare de către toţi elevii, iniţiază cu consiliul clasei programe de consultaţii cu 

părinţii; 

               l) informează în scris familiile elevilor cu situaţie şcolară neîncheiată, ale celor 

corigenţi, repetenţi sau sancţionaţi disciplinar; răspunde de aplicarea strictă şi evidenţa precisă 

a aplicării R.O.F.U.I.P.  privind înştiinţarea familiei; 
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       m) stabileşte împreună cu consiliul profesorilor clasei recompensarea şi/ sau 

sancţionarea elevilor;  

      n) stabileşte împreună cu consiliul clasei nota la purtare a fiecărui elev, în funcţie 

de comportarea acestuia în şi în afara instituţiei de învăţământ, şi prezintă în scris Consiliului 

Profesoral propunerile spre validare a notelor mai mici de 7.                        

      o) propune Consiliului de Administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor în 

conformitate cu  legislaţia în vigoare; 

      p) recomandă spre aprobare directorului participarea elevilor la activităţi 

extracurriculare în cadrul Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol şi în afara lui; 

      q) verifică periodic carnetele de elev; 

      r) aplică, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul 

regulament, le înregistrează la Secretariatul Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol şi 

le consemnează în catalog; 

     s) completează catalogul clasei şi răspunde de exactitatea datelor înscrise şi de 

starea fizică a acestuia; 

    ș) calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev, stabileşte 

clasificarea elevilor la sfârşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, recompenselor şi 

distincţiilor potrivit prevederilor prezentului regulament şi consemnează în carnetele de elev 

mediile semestriale şi anuale;     

   t) prezintă spre validare Consiliului Profesoral raportul scris asupra situaţiei şcolare şi 

comportamentale a elevilor la sfârşitul lunii calendaristice/ semestrului/ anului şcolar semnat 

de profesorii clasei; 

   ț) diriginţii/ consilierii educativi  au dreptul de a iniţia programe educative cu 

parteneri educaţionali: Poliţia, Biserica, Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică, reprezentanţii 

comunităţii locale/ sau orice alt potenţial partener cu obiective comune, în vederea prevenirii 

şi combaterii delincvenţei juvenile, fumatului, consumului de droguri precum şi prevenirea 

contactării bolilor cu transmitere sexuală.  
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1.7. Consiliul clasei  

Art. 37 - (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea profesorilor care predau la 

clasa respectivă, un părinte delegat de comitetul de părinţi al clasei şi un reprezentant al clasei 

(liderul). 

   (2) Preşedintele consiliului clasei este profesorul diriginte/ consilier educativ.  

Art. 38 - Consiliul clasei are următoarele obiective: 

a) armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor; 

b) evaluarea obiectivă a progresului educaţional al elevilor; 

c) coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării 

rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite pentru colectivul 

clasei; 

d) stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent 

de învăţare; 

e) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe. 

Art. 39 - Consiliul clasei are următoarele atribuţii: 

a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev; 

b) stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de 

comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite; 

c) stabileşte notele/ calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de 

frecvenţa şi comportamentul acestora în activitatea şcolară şi extraşcolară; propune consiliului 

profesoral validarea notelor mai mici de 7,00 sau a calificativelor mai mici de „bine”, pentru 

învăţământul primar; 

d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 

e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea 

învăţătorului/ institutorului/ profesorului pentru învăţământul primar/ profesorului  diriginte 

sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei; 

f) analizează abaterile disciplinare ale elevilor şi propune învăţătorului/ institutorului/ 

profesorului pentru învăţământul primar/ profesorului diriginte, sancţiunile disciplinare 

prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art. 40 - Consiliul clasei se întruneşte la sfârşitul fiecărui semestru şi ori de câte ori 

directorul, dirigintele/ consilierul educativ sau membrii acestuia consideră necesar. La fiecare 
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întrunire a consiliului clasei se încheie un proces-verbal semnat de participanţi şi înregistrat la 

Serviciul Secretariat al instituţiei şcolare. 

Art. 41 - Dirigintele/ consilierul educativ poate convoca Consiliul profesorilor clasei 

ori de câte ori este nevoie pentru soluţionarea situaţiilor de criză (abateri grave de disciplină, 

număr sporit de absenţe, situaţii de exmatriculare etc.). La astfel de întruniri extraordinare 

participă elevii implicaţi şi părinţii acestora. Dirigintele/ consilierul educativ prezintă un raport 

şi propune o sancţiune conform  R.O.F.U.I.P. și R.O.F.U.I. 

Art. 42 – Hotărârile Consiliului clasei sunt validate în prezenţa a cel puţin jumătate 

plus unu dintre membrii acestuia. 

Art. 43 - Hotărârile Consiliului clasei sunt prezentate Consiliului Profesoral care, la 

rândul său, le validează. 

 Art. 44 - Documentele propuse spre dezbatere precum şi procesele-verbale se 

păstrează la dosarul clasei. 

Art. 45 - La finele anului şcolar fiecare cadru didactic are obligaţia să verifice 

corectitudinea mediilor (semestriale şi anuale) încheiate. 

Art. 46 - La finele anului şcolar se întocmeşte un proces-verbal privind verificarea 

mediilor semestriale şi a celor generale, de către diriginte şi titularii de discipline şi de 

director, care aplică ștampila. 

                         

1.8. Cadre didactice                 

Art. 47 - Prin prerogativele funcţiilor pe care le deţin, conducerea Liceului Teoretic 

„Emil Racoviţă” Techirghiol şi organizaţia sindicală au obligaţia de a garanta personalului 

didactic respectarea drepturilor de care beneficiază, conform legislaţiei în vigoare. La rândul 

său, personalul didactic trebuie să cunoască obligaţiile şi răspunderile de natură profesională, 

materială şi morală ce-i revin, pentru realizarea corespunzătoare a procesului instructiv-

educativ.  

         Art. 48 - Cadrele didactice vor fi sprijinite de conducerea şcolii pentru promovarea 

iniţiativelor profesionale privind: utilizarea bazei didactice în scopul modernizării procesului 

de învăţământ, a organizării unor activităţi cu scop educativ sau de cercetare, a iniţierii unor 

activităţi cu caracter pedagogic în cadrul colaborării cu părinţii, a înfiinţării unor cercuri, 

cluburi, laboratoare, formaţii artistice şi sportive, reviste şcolare. 
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         Art. 49 - Pe timpul desfăşurării activităţilor didactice, personalul didactic nu poate fi 

perturbat de nicio autoritate şcolară sau publică. Asistenţa la lecţii de către directori, şefi de 

catedră/ arie curriculară, inspectori din Inspectoratul Şcolar Judeţean sau M.E.N., se va realiza 

cu anunţarea şi acordul prealabil al celui asistat. 

         Art. 50 - În vederea protejării cadrelor didactice împotriva unor acţiuni care aduc 

atingere demnităţii profesionale sau care împiedică exercitarea funcţiei didactice, conducerea 

Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol poate solicita autorităţilor responsabile cu 

ordinea publică, protecţia acestora. 

         Art. 51 - Înregistrarea audio/ video sau prin procedee echivalente, precum şi 

multiplicarea sub orice formă a înregistrărilor activităţii didactice sau extradidactice din şcoală 

este interzisă, excepţie făcând cazurile în care cadrul didactic respectiv şi-a dat acordul. 

         Art. 52 - Personalul didactic trebuie să deţină competenţe de specialitate şi pedagogice, 

calităţi morale, o bună sănătate fizică şi mentală şi să fie capabil să relaţioneze corespunzător 

cu elevii, părinţii şi colegii. 

         Art. 53 - Conform legislaţiei în vigoare, personalul didactic are dreptul şi obligaţia să 

cunoască, să respecte şi să aplice N.S.S.M. (normele de siguranţă şi sănătate în muncă), în 

interes propriu, dar şi al elevilor. 

         Art. 54 - Personalul didactic are dreptul să-şi exprime opiniile profesionale în spaţiul 

şcolar, iar în afara acestuia să întreprindă acţiuni în nume propriu, numai dacă respectivele 

activităţi nu dăunează prestigiului învăţământului şi demnităţii profesiei. 

         Art. 55 - Cadrele didactice au obligaţia de a elabora planificări calendaristice în acord cu 

metodologia recomandată şi de a le reactualiza în permanenţă. De asemenea, sunt obligate să 

stabilească strategiile didactice cele mai potrivite, tipul şi instrumentele de evaluare, şi să 

realizeze valorificarea rezultatelor evaluării. Periodic vor elabora un raport asupra ritmicităţii 

notării.   Art. 56 - În vederea valorificării integrale a timpului destinat unei ore de curs, cadrele 

didactice nu vor permite elevilor  pentru niciun motiv să părăsească clasa în decursul celor 50 

de minute, decât în cazuri de extremă urgenţă (NB! Nerespectarea acestei prevederi atrage 

după sine diminuarea calificativului acordat cadrului didactic). 
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         Art. 57 - Personalul didactic trebuie să-şi însuşească şi să promoveze un sistem de valori 

educaţionale autentic, să-l transmită elevilor, pentru ca aceştia să fie posesorii unor deprinderi, 

atitudini şi comportamente morale corespunzătoare finalităţilor educaţionale proiectate. 

         Art. 58 - Personalul didactic care obţine rezultate excelente la olimpiadele şi 

concursurile şcolare, precum şi în activitatea educativă şi ştiinţifică, este sprijinit de către 

conducerea Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol să participe la concursul pentru 

obţinerea de distincţii şi premii, conform legii. 

         Art. 59 - Personalul didactic este obligat să facă anual dovada că este apt din punct de 

vedere medical, prin prezentarea analizelor medicale solicitate şi efectuarea controlului clinic 

la unităţile acreditate de Medicina Muncii. 

        Art. 60 - Personalul didactic care nu respectă prevederile contractului individual de 

muncă sau încalcă normele de comportare, dăunând deontologiei profesionale sau prestigiului 

instituţiei, răspunde disciplinar, material sau penal, în funcţie de gravitatea faptei. Cercetarea 

propunerii de sancţionare şi comunicarea deciziei se fac în termen de 30 de zile de la 

constatarea abaterii, iar eventualele contestaţii se depun în termen de 15 zile de la comunicare. 

         Art. 61 - Diriginţii/ consilierii educativi,  pe baza inventarului preluat la începutul anului 

şcolar, împreună cu colectivul de elevi şi comitetul de părinţi, vor răspunde de gestionarea şi 

păstrarea mobilierului şi mijloacelor de învăţământ, iar în cazul deteriorării sau distrugerii 

obiectelor de inventar vor acţiona pentru recuperarea materială sau financiară a acestora. 

         Art. 62 – Personalul didactic va întreprinde acţiuni de îngrijire şi dezvoltare a bazei 

didactice, de igienizare şi estetizare a spaţiilor de învăţământ prin obligativitatea momentului 

organizatoric administrativ iniţial (curăţenia clasei, prezenţa materialelor didactice necesare: 

cretă, burete etc.). 

         Art. 63 - Personalul didactic are obligaţia consemnării absenţelor în catalog la fiecare 

oră, a consemnării notei acordate în catalog şi în carnetul de elev (nu mai târziu de o 

săptămână - în situaţia lucrărilor scrise, sau de două săptămâni - în cazul tezelor). 

         Art. 64 - Niciun cadru didactic nu este abilitat să permită elevilor manipularea 

catalogului, sau operarea vreunei înregistrări în interiorul acestuia. 

         Art. 65 - Conform Art. 262. - (1), din Legea educației naționale, activitatea personalului 

didactic de predare se realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe 

săptămână, şi cuprinde: a) activităţi didactice de predare - învăţare - evaluare şi de instruire 
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practică şi examene de final de ciclu de studii, conform planurilor - cadru de învăţământ; b) 

activităţi de pregătire metodico - ştiinţifică; c) activităţi de educaţie, complementare procesului 

de învăţământ: mentorat, şcoală după şcoală, învăţare pe tot parcursul vieţii. d) activităţi de 

dirigenţie. (literă introdusă prin art. I pct. 82 din O.U.G. nr. 49/2014, în vigoare de la 30 iunie 

2014).          

          Art. 66 - Diriginţii/ consilierii educativi au obligaţia să opereze în catalog motivarea 

absenţelor săptămânal, iar lunar să elaboreze un raport adresat conducerii Liceului Teoretic 

„Emil Racoviţă”, Techirghiol, privind absenţele şi starea disciplinară. 

         Art. 67 - Cadrul didactic de serviciu va verifica zilnic comportamentul elevilor în timpul 

pauzelor, starea de curăţenie a sălilor de clasă, activitatea în curtea şcolii, integritatea 

inventarului şi a documentelor şcolare din cancelarie. De asemenea, va întreprinde acţiuni de 

prevenire a abaterilor sau de sancţionare a celor vinovaţi de încălcarea prevederilor R.O.F.U.Î.  

Nerespectarea atribuţiunilor din anexa privitoare la cadrul didactic de serviciu 

constituie abatere de la prevederile fişei postului şi se sancţionează conform prevederilor 

legale în vigoare. 

         Art. 68 - Comisia de disciplină va identifica, cerceta şi soluţiona abaterile de la 

regulament ale personalului didactic şi va elabora un raport cu propuneri de ameliorare, către 

Consiliul de Administraţie sau, după caz, propuneri conţinând sancţiunile ce se cuvin, conform 

legislaţiei (Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011).  

 Art. 69 - Sancţiunile disciplinare, care se pot aplica personalului didactic de predare, 

personalului didactic auxiliar, precum şi celui de conducere, îndrumare şi de control din 

învăţământ, în raport cu gravitatea abaterilor sunt, conform Legii Educației: 

a) observaţie scrisă; 

b) avertisment; 

c) diminuarea salariului de bază cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de 

conducere, de îndrumare şi control, cu până la 15% pe o perioadă de 1-6 luni; 

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs 

pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obţinerea gradelor 

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

e) destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ; 

f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă. 
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         Art. 70 - Conducerea unităţii şcolare este împuternicită să decidă privind răspunderea 

materială a personalului didactic şi să elaboreze documentaţia legală în vederea recuperării 

pagubelor sau a prejudiciilor aduse. 

         Art. 71 - Cadrele didactice vor aduce la cunoştinţă elevilor că le este permisă deţinerea 

telefonului mobil, dar le este interzisă activarea sau folosirea acestuia în timpul orelor pentru 

comunicare sau înregistrări audio/video. 

         Art. 72 - În cadrul comunicării cu elevii, cadrele didactice trebuie să selecteze 

modalităţile de comunicare, să respecte partenerii de dialog, să asigure realizarea feed-

backului şi să realizeze o consiliere corectă a elevilor în cadrul comunicării. 

         Art. 73 - Personalul didactic trebuie să aibă un comportament adecvat faţă de elevi, prin 

folosirea unui limbaj academic, nefiindu-i permis să facă din nume, aspect fizic, naţionalitate, 

religie, stare socială sau familială ale elevilor obiect de jignire sau insultă. 

         Art. 74 - Cadrele didactice au obligaţia să asigure decenţa propriei ţinute, nerespectarea 

acestei prevederi atrăgând după sine depunctarea în fişa de evaluare anuală. 

         Art. 75 - Cadrele didactice au dreptul şi obligaţia de a participa la activităţi de dezvoltare 

şi formare profesională (prin studiul individual şi participarea la acţiunile de perfecţionare 

organizate de catedră, şcoală, I.S.J./ C.C.D./ M.E.N., susţinerea gradelor didactice ş.a.)   

        

1.9. Cadre didactice de serviciu  

         Art. 76 - Durata serviciului pe şcoală este stabilită de către Consiliul de Administraţie al 

Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol  în conformitate cu legislaţia în vigoare: 2 ore/ 

săptămână. 

         Art. 77 - Cadrul didactic de serviciu are obligaţia să se prezinte la Liceul Teoretic „Emil 

Racoviţă”  Techirghiol cu 15 minute înainte de începerea programului de seviciu. 

         Art. 78 - Sarcinile profesorului de serviciu:  

- supraveghează intrarea/ ieşirea elevilor în/ din şcoală; 

- supraveghează comportamentul elevilor în pauză şi ia măsuri pentru elevii care au un 

comportament necorespunzător; 

- consemnează în registrul special destinat serviciului pe şcoală, neregulile întâlnite în timpul 

serviciului (defecţiuni constatate în sălile de clasă, holuri, curtea Liceului Teoretic „Emil 

Racoviţă” Techirghiol ş.a.); 
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- supraveghează comportamentul vizitatorilor şi destinaţia declarată de aceştia; 

- anunţă conducerea şcolii şi concomitent organele de ordine şi de intervenţie în cazul 

producerii unor evenimente deosebite (furturi, incendii, ameninţări prin telefon etc.). 
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CAPITOLUL al 2-lea 

 ELEVI 

 

2.1. Consilul Școlar al Elevilor 

         Art. 79 - (1) În conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar, în fiecare unitate de învăţământ de stat şi particular se constituie 

Consiliul elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare clasă. 

                        (2) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, parte a 

R.O.F.U.Î. şi îşi desemnează reprezentantul (cu vârsta peste 18 ani) în Consiliul de 

Administraţie al unităţii de învăţământ. 

         Art. 80 - Consiliul consultativ al elevilor are următoarele atribuţii: 

▪ prezintă conducerii Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol 

problemele comunicate sau sesizate de colegii care i-au desemnat în acest organism (atât pe 

cele cu caracter didactic, educativ, cât şi cele privind activităţile educative extracurriculare şi 

extraşcolare); 

▪ propune conducerii Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol doar 

acele activităţi şi soluţii care se încadrează în prevederile legislaţiei în vigoare; 

▪ sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi dirigintele/ consilierul 

educativ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de 

învăţământ; 

▪ propune diriginţilor/ consilierilor educativi măsuri de îmbunătăţire a 

frecvenţei elevilor; 

▪ sprijină dirigintele/ consilierul educativ în organizarea şi desfăşurarea 

unor activităţii extraşcolare; 

▪ sprijină dirigintele în organizarea şi desfăşurarea activităţilor ştiinţifice, 

cultural-artistice şi sportive desfăşurate în şcoală şi în afara ei; 

▪ sprijină dirigintele/ consilierul educativ în organizarea şi desfăşurarea 

serbărilor şcolare/ manifestărilor cultural-artistice specifice; 

▪ poate propune şi iniţia activităţi în beneficiul colegilor, şcolii, comunităţii 

locale, mediului, care să se încadreze în prevederile legislaţiei  în vigoare. 
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2.2. Exercitarea calităţii de elev 

         Art. 81 - (1) Calitatea de elev se dobândeşte odată cu înscrierea în învăţământul 

preuniversitar şi se păstrează pe tot parcursul şcolarităţii, până la încheierea studiilor din 

învăţământul secundar superior liceal, profesional, respectiv terţiar non-universitar, conform 

legii. Antepreşcolarii şi preşcolarii sunt asimilaţi calităţii de elev, fiind reprezentaţi de către 

părinţi/ tutori/ susţinători legali. 

                           (2) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către învăţător/ 

profesor care  consemnează, obligatoriu, fiecare absenţă. 

         Art. 82 - (1) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare în familie sau 

altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate. 

                (2) Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte: 

a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul 

specialist/ de familie; 

b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în 

care elevul a fost internat în spital; 

c) cererea scrisă a părintelui/ tutorelui legal al elevului, adresată 

directorului unităţii de învăţământ şi aprobată de acesta fără să depăşească 20 de ore de curs pe 

semestru, în urma consultării cu dirigintele/ învăţătorul clasei; 

                              (3) Motivarea absenţelor se face de către învăţător sau diriginte/ consilier 

educativ în ziua prezentării actelor justificative. 

(4) În cazul elevilor minori, părintele/ tutorele legal are obligaţia de a 

prezenta personal dirigintelui/ consilierului educativ actele justificative pentru absenţele 

copilului lor. 

(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în 

termen de 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţător/diriginte 

pe tot parcursul anului şcolar. 

(6) Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului care are în 

evidenţă fişele medicale/ carnetele de sănătate ale elevilor. 

(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 5 din prezentul articol, 

atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate. 
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 (8) La cererea scrisă a unităţilor sportive de performanţă şi a federaţiilor de 

specialitate, directorul poate aproba motivarea absenţelor elevilor care participă la 

cantonamente şi competiţii de nivel local, naţional şi internaţional, cu condiţia recuperării 

materiei în vederea încheierii situaţiei şcolare. 

Art. 83 - Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate 

definitiva situaţia şcolară la una sau mai multe discipline de studiu din următoarele motive: 

a) au absentat motivat sau nemotivat la cel puţin 50% din numărul de ore 

prevăzut într-un semestru la disciplinele respective, motiv pentru care nu au putut fi evaluaţi şi 

nu li s-a încheiat situaţia şcolară; 

b) au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ pe 

perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi sportive, 

interne şi internaţionale; 

c) au beneficiat de bursă de studiu recunoscută de Ministerul Educaţiei 

Naționale; 

d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări. 

Art. 84 - (1) Elevii din învăţământul obligatoriu cu handicap fizic, nedeplasabili, cu boli 

cronice grave, pot fi scutiţi parţial sau total de frecvenţă, beneficiind de îndrumarea unităţii de 

învăţământ.       

                        (2) Scutirea se acordă la cerere, de director, pe baza actelor medicale 

doveditoare şi a recomandării exprese a Compartimentului de igienă şcolară din cadrul 

direcţiei de sănătate publică a judeţului. 

         Art. 85 - Elevii şi elevele aflaţi în situaţii speciale (căsătorie, naşterea unui copil etc.) 

vor fi sprijiniţi să finalizeze ciclul de învăţământ. 

         Art. 86 - Elevii şi părinţii lor îşi vor asuma respectarea  R.O.F.U.Î. prin semnătură.  

         Art. 87 - Elevii Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” din Techirghiol au obligaţia de a 

purta însemnele specifice: ecuson cu sigla liceului și portretul lui Emil Racoviţă. 

 

2.3. Drepturile elevului    Art. 88 - Elevii din învăţământul de stat şi particular se bucură de toate drepturile 

legale. Nicio activitate organizată de/ în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau 

personalitatea acestora. 
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            Art. 89 - (1) Elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământul gratuit; pentru 

unele activităţi se pot percepe taxe şi contribuţii potrivit Legii Educației Naționale nr. 1/2011, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

                         (2) Elevii pot beneficia de burse sau credite pentru studii acordate de bănci în 

condiţiile legii. Statul îi sprijină material, cu precădere pe cei care obţin rezultate foarte bune 

la învăţătură sau la activităţi artistice şi sportive, precum şi pe cei cu situaţie materială precară. 

                         (3) Elevii pot beneficia de suport financiar şi din resursele extrabugetare ale 

unităţii de învăţământ, în condiţiile stipulate de normativele în vigoare. 

         Art. 90 - Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, baza materială de care 

dispune unitatea de învăţământ. 

         Art. 91 - În timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi 

medicală gratuită. De asemenea, ei au dreptul la bilete cu preţuri reduse la spectacole, muzee, 

manifestări cultural-sportive şi la transportul în comun. 

          Art. 92 - Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense 

pentru rezultatele deosebite la activităţile educative şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru 

atitudine civică exemplară. 

Art. 93 - (1) Elevii din învăţământul primar, gimnazial și liceal primesc gratuit 

manuale şcolare.  

          Art. 94 - Elevii aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să studieze şi să se 

instruiască în limba maternă la toate nivelurile şi formele de învăţământ, în condiţiile 

prevăzute de Legii Educației Naționale nr. 1/2011, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

          Art. 95 - (1) Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul şi forma de 

învăţământ pe care o vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, 

pregătirii şi competenţelor lor.  

                          (2) Pentru elevii minori acest drept se exercită de către părinţii/tutori legali ai 

copiilor.       

        Art. 96 - Elevii au dreptul să participe la activităţile educative şcolare şi extraşcolare 

organizate de unitatea de învăţământ, precum şi la cele care se desfăşoară în palatele şi 

cluburile elevilor, bazele sportive, de agrement, taberele şi unităţile conexe I.S.J., în cluburile 

şi asociaţiile sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora. 
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          Art. 97 - (1) Elevilor le este garantată, conform legii, libertatea de asociere în cercuri şi 

asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice care se organizează şi funcţionează 

pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unităţii de învăţământ. 

                       (2) Exercitarea dreptului la reuniune, conform art.15 alin (2) din Convenţia cu 

privire la drepturile copilului, 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. 

                      (3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi 

susţinute în unitatea de învăţământ numai cu aprobarea directorului, la cererea grupului de 

iniţiativă. Aprobarea pentru desfăşurarea acţiunilor va fi condiţionată de acordarea de garanţii 

privind asigurarea securităţii persoanelor şi a bunurilor de către organizatori. 

                      (4) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în unitatea de 

învăţământ contravine principiilor sus-menţionate, directorul unităţii de învăţământ poate 

suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi. 

       Art. 98 - (1) În unitatea de învăţământ este garantată, conform legii, libertatea elevilor 

de a redacta şi difuza reviste/ publicaţii şcolare proprii. 

                       (2) În cazul în care aceste reviste/ publicaţii conţin elemente care afectează 

siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea sau drepturile şi libertăţile 

cetăţeneşti, prevederile prezentului R.O.F.U.Î., directorul va suspenda editarea şi difuzarea 

acestora. 

          Art. 99 - Transferul unui elev la/ din Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol se 

face conform reglementărilor R.O.F.U.I.P. 

          Art. 100 - Elevii cu aptitudini şi performanţe şcolare excepţionale pot promova 2 ani 

într-un an şcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale. 

         Art. 101 - Elevii sau după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului, au 

dreptul de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, astfel: a) 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) poate solicita, în scris, 

conducerii unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise, în situaţia în care argumentele 

prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare. 
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2.4. Îndatoririle elevilor   

Art. 102 - Elevii au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină 

de studiu, de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare. 

            Art. 103 - (1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată şi o ţinută decentă, atât în 

unitatea de învăţământ, cât şi în afara ei. 

(2) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte: 

a) legile statului; 

b) prezentul R.O.F.U.Î.; 

c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;  

d) normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi de stingere a 

incendiilor/ situaţii de urgenţă; 

e) normele de protecţie civilă; 

f) normele de protecţie a mediului. 

                 Art. 104 - Elevii Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol nu au dreptul să 

lanseze, în nume propriu sau al instituţiei, invitaţii altor colegi (persoane) din afara liceului. 

                Art. 105 - (1) Cei în cauză vor fi sancţionaţi, după caz, de la eliminare până la 

exmatriculare (în cazul celor de liceu), dacă pătrunderea persoanelor străine astfel invitate are 

consecinţe grave (ca, de exemplu, lovirea şi/ sau tâlhărirea unor elevi, privarea de libertate, 

impunerea unor taxe de protecţie, deteriorarea de bunuri materiale, consum de băuturi 

alcoolice şi tutun, droguri), cu consemnarea în catalog.  

(2) Eliminarea (în cazul celor de liceu) este însoţită de scăderea notei la purtare  

               Art. 106  - Elevii sunt obligaţi: 

a) să participe la toate activităţile instructiv-educative organizate de şcoală şi să 

respecte programul şcolii; 

b) să-şi respecte colegii şi profesorii; 

c) să se afle în sala de clasă în momentul începerii orei şi să nu părăsească sala 

decât după ce ora de curs s-a terminat; 

d) să intre şi să iasă din şcoală numai prin căile de acces permise; 

e) să participe la menţinerea curăţeniei şi să nu arunce ambalajele decât la 

coşurile de gunoi amplasate în clase şi pe coridoare; 
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f) elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie 

fizică cu încălţăminte sport; ei pot primi sarcini organizatorice (arbitraj, cronometrare, 

măsurare, ţinerea scorului, etc.); 

g) să nu mintă şi să nu fure. 

         Art. 107 - Este interzis elevilor: 

a)  să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă 

de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ. 

b)  să deranjeze orele prin manifestări vulgare, indecente, răspunsuri obraznice la 

adresa cadrelor didactice sau a colegilor de clasă; 

c)  să manifeste violenţă fizică faţă de colegi, profesori sau alte persoane, atât în 

şcoală cât şi în afara ei; 

d)  să distrugă documente şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi 

matricole, etc; 

e)  să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ; 

f)  să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ materiale care, prin 

conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care 

cultivă violenţa şi intoleranţa; 

g)  să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea 

activităţii de învăţământ sau care afectează frecvenţa la cursuri a elevilor; 

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

i) să deţină şi să consume în perimetrul unităţii de învăţământ şi în afara ei 

droguri, băuturi alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de noroc; 

j) să introducă în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme sau alte 

instrumente, precum muniţie, petarde, pocnitori etc., care prin acţiunea lor pot afecta 

integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului unităţii de învăţământ;  

k)  să primească vizite din partea persoanelor străine; 

l) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic; 

m) să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, a examenelor şi a 

concursurilor; pe durata orelor, telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din 

sala de clasă; 
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n)  să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile 

în perimetrul unităţii de învăţământ; 

o)  să staţioneze în timpul pauzelor în faţa Cancelariei. Aceştia se vor adresa 

cadrelor didactice de serviciu.  

p)  să intre în Cancelarie în timpul pauzelor şi în timpul orelor; 

q)  să alerge pe holuri şi să ţipe în pauze; 

r) să se învoiască de la ore sau în timpul orei, excepţie făcând situaţiile de 

urgenţă (sănătate); 

s) să părăsească şcoala în timpul pauzelor; 

t) să înregistreze video sau audio activitatea didactică din Liceul Teoretic „Emil 

Racoviţă” Techirghiol; acest lucru este permis doar cu acordul cadrelor didactice şi a 

direcţiunii. 

   Art. 108 (1) Ţinuta vestimentară a elevilor în incinta şcolii trebuie să fie decentă, 

adecvată activităţii şcolare. Aceasta presupune purtarea însemnelor distinctive (ecuson), 

precum și a vestimentaţiei aprobate în urma consultării beneficiarilor educaţiei, astfel: 

• La nivelul învăţământului primar: cămaşă albă/ bleu, vestă; fustă/ pantalon de 

culoare închisă; 

• La nivelul învăţământului gimnazial şi liceal: cămaşă albă/ bleu/ gri, sacou, fustă/ 

pantalon de culoare închisă. 

             (2) Elevii care nu respectă prevederile stipulate la articolele 106 și 107 vor fi 

sancţionaţi după cum urmează: 

• la două abateri semnalate de diriginte, prin instrumentele de lucru, specifice (v. 

tabelul de monitorizare anexat catalogului şcolar) – acesta va informa părintele/ tutorele legal 

prin corespondenţă oficială; 

• trei abateri semnalate atrag sancţionarea elevului cu scăderea notei la purtare cu 1 

punct. 

                      (3) Sancţiunile se comunică părintelui/ tutorelui legal sau elevului, dacă a 

împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, de către dirigintele/ consilierul educativ al clasei. 

                      (4) Dacă elevul căruia i s-au aplicat sancţiunile precizate la punctul (2), dă 

dovadă de un comportament ireproşabil până la încheierea semestrului/ anului şcolar, 
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prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate anula. Anularea este 

decisă de consilierul educativ/ diriginte în urma consultării consiliului clasei şi a direcţiunii. 

            Art. 109 - Se interzice: 

                        □ Pentru băieţi:  

- ţinuta capilară indecentă; 

- purtarea pantalonilor foarte largi (cu turul la genunchi) sau în culori de camuflaj, 

fosforescente sau transparenţi; 

- purtarea pantalonilor tăiați; 

- purtarea blugilor rupți; 

- intrarea la cursuri în pantaloni scurţi şi cu tricouri tip maieu; 

- purtarea cerceilor în nas, sprânceană, buză, limbă, urechi. 

                       □ Pentru fete 

-purtarea fustelor/ rochiilor şi a bluzelor foarte scurte sau decoltate, a pantalonilor cu talie 

joasă şi foarte strâmţi în culori stridente sau transparenţi; 

-purtarea pantalonilor scurţi, tăiați; 

-purtarea blugilor rupți; 

-purtarea în şcoală a cerceilor în nas, buză, limbă, sprânceană sau a unui număr mare de cercei 

într-o ureche; 

-intrarea în şcoală cu un machiaj şi/ sau manichiură stridentă, unghii foarte lungi; 

-vopsitul părului în culori multiple sau stridente.    

        Art. 110 - Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte 

profesorilor/ învăţătorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informarea 

în legătură cu situaţia şcolară. 

          Art. 111 - Elevii trebuie să utilizeze cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi să le 

restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar. 

          Art. 112 - Elevii au obligaţia să respecte şi să asculte de toate persoanele învestite cu 

autoritate în şcoală, să coopereze cu toţi elevii cărora li s-au dat atribuţii speciale de către 

conducerea Liceului Teoretic „Emil Racoviţă”  Techirghiol. 

          Art. 113 - Elevii au obligaţia de a nu staţiona, în pauze sau după terminarea orelor de 

curs, pe străzile Nicolae Bălcescu şi Mihai Viteazul.  
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2.5. Recompensarea elevilor  

          Art. 114 - Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea educativă şcolară şi 

extraşcolară şi se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense: 

a) evidenţierea în faţa colegilor clasei; 

b) evidenţierea, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa 

Consiliului Profesoral; 

c) comunicarea verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţionarea faptelor 

deosebite pentru care elevul este evidenţiat; 

d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de 

agenţi economici sau de sponsori; 

e) premii, diplome, medalii; 

f) recomandarea pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de 

profil din ţară şi din străinătate; 

g) premiul de onoare al unităţii de învăţământ. 

Art. 115 - (1)Acordarea premiilor elevilor la sfârşitul anului şcolar se face la nivelul 

unităţii de învăţământ, la propunerea dirigintelui/consilierului educativ, a Consiliului clasei, a 

directorului şcolii. 

                  (2) Se pot acorda premii elevilor care: 

a) au obţinut primele 3 medii generale pe clasă, cu condiţia ca acestea să nu fie mai 

mici de 9,00; pentru următoarele 3 medii se pot acorda menţiuni; 

b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu; 

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

extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional ori internaţional; 

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

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

Art. 116 - Unitatea de învăţământ şi alţi factori stimulează activităţile de performanţă 

ale elevilor la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii sau burse din 

partea Consiliului reprezentativ al părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiintifice şi 

culturale, a comunităţii locale etc. 
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2.6. Sancţiunile aplicate elevilor 

         Art. 117 - (1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în 

vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora. 

                             (2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele: 

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.          

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

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

obligatoriu. 

        Art. 118 - (1) 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.  

                      (2) Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte, învăţătorul/ 

profesorul pentru învăţământul primar sau de către directorul unităţii de învăţământ. 

          Art. 119 - (1) Sancţiunea este propusă Consiliului clasei de către cadrul didactic la 

ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile de sancţiune, spre validare și se consemnează în 

registrul de procese-verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat 

Consiliului Profesoral de către învăţătorul/ profesorul pentru învăţământul primar sau 

profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului. 

                               (2) 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. 

                             (3) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul 

documentului. 
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           Art. 120 - (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 învăţământ. 

Art. 121 - (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, 

se consemnează într-un document care se înmânează de către învăţător/ 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. 122 - (1) 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. 123 - (1) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din Liceul Teoretic „Emil 

Racoviţă”), până la sfârşitul anului şcolar. 

                          (2) Exmatricularea poate fi: 

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

învăţământ (Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”) şi în acelaşi an de studiu; 

            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; 
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                          (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. 124 - (1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în aceeaşi 

unitate de învăţământ (Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”)  şi în acelaşi an de studiu, se aplică 

elevilor din ciclul superior al liceului, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul act 

normativ 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. 125 - (1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ 

(Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”) se aplică elevilor din ciclul superior al liceului, 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.       



 

 42 

Art. 126 - (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, pentru abateri 

deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral. 

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

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

de învăţământ transmite Ministerului Educaţiei Naţionale 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, în scris elevului şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului 

legal. 

          Art. 127 - (1) Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată în R.O.F.U.Î. dă 

dovadă de un comportament ireproşabil pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală până 

la încheierea semestrului/anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată 

sancţiunii, se poate anula. 

                             (2) Anularea este decisă de consilierul educativ/ diriginte în urma consultării 

consiliului clasei. 

         Art. 128 – Pentru toţi elevii învăţământului 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 va fi scăzută nota la purtare cu un punct. 

         Art. 129 – (1) Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor unităţii de învăţământ plătesc 

toate lucrările necesare reparaţiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor 

deteriorate. 

                        (2) Pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare primite gratuit, elevii 

înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu 

şi tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate achită contravaloarea acestuia.    Art. 130 - (1) Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute se adresează, în scris, 

Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ în termen de 5 zile de la aplicarea 

sancţiunii.   
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                   (2) Contestaţiile se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la 

Secretariatul unităţii de învăţământ. 

                  (3) Hotărârea Consiliului de Administraţie este definitivă. 

           Art. 131 - (1) Pentru abateri repetate, elevul este chemat în faţa Consiliului Profesoral 

sau de Administraţie. 

                            (2) Sancţiunile prevăzute în R.O.I.F.U.I.P. și R.O.F.U.I. sunt definitive şi pot 

fi contestate în conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL al 3-lea 

PĂRINŢI  

 

          Art. 140 - Unitatea de învăţământ – Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol – 

încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în momentul înscrierii preșcolarilor/ elevilor, 

în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise drepturile și obligaţiile 

reciproce ale părţilor, cf. art. 186 din R.O.F.U.I.P. 

 

3.1. Comitetul de părinţi al clasei  

         Art. 141 - (1) Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în Adunarea generală a 

părinţilor elevilor clasei, convocată de învăţător/ diriginte, care prezidează şedinţa. 

             (2) Convocarea Adunării generale pentru alegerea Comitetului de părinţi al 

clasei are loc în primele 15 zile calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar. 

                        (3) Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei membri. Aceştia au 

următoarele funcţii: preşedinte, membru, casier. 

                        (4) Dirigintele/ învăţătorul sau preşedintele Comitetului de părinţi al clasei 

poate convoca Adunarea generală a părinţilor, ori de câte ori este necesar. 

                        (5) Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei 

în Adunarea generală a părinţilor pe şcoală, în Consiliul reprezentativ al părinţilor, în Consiliul 

profesoral şi în consiliul clasei. 

         Art.142 - Comitetul de părinţi are următoarele atribuţii: 
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a) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi dirigintele/învăţătorul în 

întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ; 

b) ajută învăţătorii/diriginţii în activitatea de cuprindere în învăţământul 

obligatoriu a tuturor copiilor de vârstă şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei  acestora; 

c) sprijină unitatea de învăţământ şi dirigintele/ consilierul educativ în 

activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de integrare socială a absolvenţilor; 

d) sprijină dirigintele/învăţătorul în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi 

educative şcolare şi extraşcolare; 

e) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor 

clasei; 

f) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau 

materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă 

şi din şcoală. 

         Art. 143 - (1) Comitetul de părinţi ţine legătura cu unitatea de învăţământ prin 

dirigintele/ învăţătorul clasei. 

                   (2) Comitetul de părinţi poate propune în Adunarea Generală o sumă minimă cu 

care părinţii elevilor clasei să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei 

materiale a clasei sau a unităţii de învăţământ. 

                   (3) Contribuţia prevăzută la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu 

poate limita exercitarea drepturilor elevilor prevăzute de prezentul regulament şi de 

prevederile legale în vigoare. 

                  (4) Contribuţia prevăzută la alin. (2) se colectează şi se administrează numai de 

către Comitetul de părinţi. 

                 (5) Dirigintelui/ învăţătorului îi este interzis să opereze cu aceste fonduri. 

                 (6) Fondurile băneşti se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau la propunerea 

dirigintelui/ învăţătorului sau a directorului, însuşită de Comitet. 

                (7) Sponsorizarea clasei sau a unităţii de învăţământ nu atrage după sine drepturi în 

plus pentru anumiţi elevi. 
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3.2. Consiliul  reprezentativ al părinţilor 

         Art. 144 - (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este 

compus din preşedinţii Comitetelor de părinţi ai fiecărei clase. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură fără personalitate juridică. 

Art. 145 - (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează în 

conformitate cu R.O.F.U.I.P. şi prezentul regulament. 

                          (2) Consiliul reprezentativ al părinţilor este organul executiv al Adunării  

generale. 

                          (3) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ desemnează 

reprezentanţii săi în organismele de conducere (Consiliul de Administraţie) şi comisiile 

unităţii de învăţământ. 

         Art. 146 - (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor se alege anual şi se completează ori de 

câte ori este necesar. 

                            (2) Consiliul reprezentativ al părinţilor păstrează legătura cu unitatea de 

învăţământ prin directorul acesteia. 

                           (3) La nivelul unităţii de învăţământ se poate constitui Asociaţia de părinţi, cu 

personalitate juridică, în condiţiile legii. 

         Art. 147 - Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii: 

a) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea 

bazei materiale necesare unei activităţi eficiente; 

b) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-

profesională sau de integrare socială a absolvenţilor; 

c) susţine conducerea unităţii şcolare în organizarea şi desfăşurarea 

consultaţiilor cu părinţii pe teme educaţionale; 

d) conlucrează cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate 

tutelară sau organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării 

situaţiei elevilor din unitatea de învăţământ respectivă care au nevoie de ocrotire; 

e) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor 

anuale; 

f) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi activităţilor 

elevilor în internate şi cantine; 
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g) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau 

materiale, susţin programe de modernizare a activităţii şi a bazei materiale din unitatea de 

învăţământ. 

        Art. 148 – Consiliul reprezentativ al părinţilor şi comitetele de părinţi ale claselor pot 

atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., 

venite din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, care pot fi utilizate 

pentru: 

a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului şcolii; 

b) acordarea de premii  şi burse elevilor; 

c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; 

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie 

materială precară; 

e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate 

de Adunarea generală a părinţilor. 

 

3.3. Drepturile părinţilor, tutorilor sau susținătorilor legali  

Art. 149 (1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai preşcolarului/ elevului sunt 

parteneri educaţionali principali ai unităţilor de învăţământ.  

                      (2) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevului au acces la toate informaţiile 

legate de sistemul de învăţământ, care privesc educaţia copilului lor.  

                      (3) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copillui/ elevului au dreptul de a fi 

susţinuţi de sistemul de învăţământ, pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţi aptitudinile ca 

parteneri în relaţia familie-şcoală.  

Art. 150 - (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/ elevului are dreptul 

să fie informat periodic referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil.  

                (2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/ elevului are dreptul 

să dobândească informații numai referitor la situaţia propriului copil.  

Art. 151 - (1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are acces în 

incinta unităţii de învăţământ în concordanță cu procedura de acces dacă:  

a) a fost solicitat/ă fost programat/ă pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu 

directorul/ directorul adjunct al unităţii de învăţământ;  
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b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;  

c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;  

d) participă la întâlnirile programate cu educatorul/ învățătorul/ profesorul pentru 

învăţământ preşcolar/ primar/ profesorul diriginte;  

e) participă la acțiuni organizate de asociația de părinți.  

                           (2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al 

părinţilor, tutorilor sau susținătorilor legali în unităţile de învăţământ.  

Art. 152 - (1) Părinții, tutorii sau susținătorii legali au dreptul să se constituie în 

asociaţii cu personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare.  

                            (2) Consiliul consultativ al părinţilor şi asociaţia părinților cu personalitate 

juridică se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul statut.  

Art. 153 - Rezolvarea situaţiilor conflictuale se face cf. art. 172 din R.O.FU.I.P. /2016:          

                 (1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/ tutorele/ 

susținătorul legal al copilului/ elevului în care este implicat propriul copil, se face prin discuţii 

amiabile cu salariatul unității de învățământ implicat, educatoarea/ învățătorul/ institutorul/ 

profesorul pentru învăţământul preşcolar/ primar /profesorul diriginte. Părintele/ tutorele/ 

susținătorul legal al copilului/ elevului are dreptul de a solicita ca la discuţii să participe şi 

reprezentantul părinţilor. În situația în care discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea 

conflictului, părintele/ tutorele/ susținătorul legal are dreptul de a se adresa conducerii unităţii 

de învăţământ, printr-o  cerere scrisă, pentru medierea în vederea rezolvării problemei.  

              (2) În cazul în care părintele/ tutorele/ susținătorul legal consideră că starea 

conflictuală nu a fost rezolvată la nivelul unităţii de învăţământ, acesta are dreptul de a se 

adresa, în scris, inspectoratului şcolar pentru a media şi rezolva starea conflictuală.  

 

3.4. Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susținătorilor legali  

Art. 154 - (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are 

obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua 

măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.  

                   (2) Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea 

elevului, în perioada învățământului obligatoriu, este sancționat, conform legislaței în vigoare 
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cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul 

comunității.  

                            (3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale 

prevăzute la alin. (2) se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la 

sesizarea consiliului de administrație al unității de învățământ.  

                             (4) Conform legislației în vigoare, la înscrierea copilului/ elevului în 

unitatea de învățământ, părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a prezenta 

documentele medicale solicitate, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/ 

clasă/ pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/ preșcolari din colectivitate/ 

unitatea de învățământ.  

                           (5) Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligaţia ca, cel puţin o dată 

pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/ învățătorul/ institutorul/ 

profesorul pentru învăţământul primar/ profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia 

copilului/ elevului. Prezenţa părintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată în 

caietul educatorului-puericultor/ educatoarei/ învățătorului/ institutorului/ profesorului pentru 

învăţământ preşcolar/ primar, profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură.  

               (6) Părintele, tutorele sau susținătorul legal răspunde material pentru 

distrugerile bunurilor din patrimoniul unității de învățământ, cauzate de elev.  

                          (7) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învăţământul 

primar are obligaţia să-l însoţească până la poarta de  intrare elevi în unitatea de învățământ 

(ROFUIP – Cap. 2- Îndatoririle părinţilor),  iar la terminarea activităţilor educative /orelor de 

curs să-l preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfăşoare 

o astfel de activitate, împuternicește o altă persoană.  

                        (8) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care doreşte să ia legătura cu prof. 

pentru înv. primar/ învăţătorul/ prof. diriginte (ROFUIP art.170), va intra pe poarta de acces 

profesori, după care datele sale personale vor fi menţionate în registru. 

Art. 155 – Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc., a 

copiilor/elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ.  

Art. 156 – Respectarea prevederilor prezentului Regulament de organizare și 

funcționare a unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinții, tutorii sau susținătorii 

legali ai copiilor/ elevilor.  
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3.5. Adunarea generală a părinţilor  

Art. 157 (1) Adunarea generală a părinţilor este constituită din toţi părinţii, tutorii 

sau susținătorii legali ai copiilor/ elevilor de la grupă/ clasă și funcţionează cf. art. 

176 din R.O.F.U.I.P. /2016. 

(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăște cu privire la susţinerea cadrelor didactice 

privind activităţile și auxiliarele didactice și mijloacele de învăţământ utilizate în 

procesul instructiv-educativ. 

 

 

CAPITOLUL al 3-lea 

SECŢIUNEA NEDIDACTICĂ 

 

Art. 158 - Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, Codul Muncii /2003, cu modificările şi completările ulterioare şi 

R.O.F.U.I.P./2016, contractul colectiv de muncă stabilit la nivel naţional  reglementează 

funcţiile, competențele, responsabilitatile, drepturile și obligatiile personalului auxiliar și 

nedidactic. 

Art. 159 - (1) În Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol funcționează personal 

didactic auxiliar și nedidactic cu calități morale, apt din punct de vedere medical, capabil să 

relaționeze corespunzător cu elevii, părinții și colegii. 

                            (2) Personalul didactic auxiliar și nedidactic are obligația de a participa la 

programe de formare continuă, în conformitate cu specificul activității și cu reglementările în 

vigoare, pentru fiecare categorie. 

                           (3) Personalul didactic auxiliar și nedidactic trebuie să aibă o ţinută morală 

demnă, în concordanţă cu valorile educaționale conforme Planului de dezvoltare instituţional, 

o vestimentație decentă și un comportament responsabil. 

                            (4) Personalul didactic auxiliar și nedidactic trebuie să dovedească respect și 

considerație în relațiile cu elevii, cu părinții/ reprezentanții legali ai acestora, precum şi cu 

întreg personalul didactic al şcolii. 
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                           (5) Personalului didactic auxiliar și nedidactic îi este interzis să desfășoare 

acțiuni de natură să afecteze imaginea instituţiei şcolare. 

                           (6) Personalului didactic auxiliar și nedidactic îi este interzis să aplice 

pedepse corporale, precum și să agreseze verbal sau fizic elevii și/ sau colegii. 

                          (7) Personalul didactic auxiliar și nedidactic este obligat să prezinte, conform 

legii, rezultatele analizelor medicale solicitate de medicul de medicina muncii, efectuate 

conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 /2011, cu modificările și completările ulterioare, și 

Acordului comun, încheiat de Ministerul Educației Naționale cu Ministerul Sănatății și cu 

Casa de Asigurări. 

 

Art. 160 - (1) Compartimentul secretariat (format din secretar șef și secretar) este 

subordonat directorului unității de învatamânt. 

(2) Secretariatul funcționează pentru elevi, părinți, personalul unității de învățământ și pentru 

alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director. 

(3) Secretarul șef aduce condica în cancelarie și o ia la sfârșitul orelor. Secretarul descuie și 

încuie fișetul în care se pastrează cataloagele, la începutul/ terminarea orelor, după ce a 

verificat, împreună cu profesorul/ învăţătorul de serviciu, existenţa tuturor cataloagelor. 

(4) Secretarul-șef completează foile matricole, cataloagele de corigență și se ocupă de 

arhivarea tuturor documentelor școlare. 

(5) În perioada vacanțelor școlare, cataloagele se păstrează la secretariat. 

(6) Procurarea, deținerea și folosirea sigiliilor se fac în conformitate cu reglementările stabilite 

prin ordin al ministrului educației naționale. 

(7) Procurarea, completarea, eliberarea și evidența actelor de studii se fac în conformitate cu 

prevederile ,,Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii și al documentelor de 

evidență școlară în învățământul preuniversitar”, aprobat prin ordin al ministrului educației 

naționale. 

(8) Evidența, selecționarea, păstrarea și depunerea documentelor școlare la Arhivele 

Naționale, după expirarea termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de 

păstrare, aprobat prin ordin al ministrului educației naționale, se fac în conformitate cu 

prevederile Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările ulterioare. 
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Art. 161 - (1) Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unității de 

învățământ. 

(2) Serviciul de contabilitate al unității de învățământ și cel al centrului de execuție bugetară, 

subordonat directorului-ordonator terțiar de credite, asigură și răspunde de organizarea și 

desfășurarea activității financiar-contabile a unității de învățământ, în conformitate cu 

dispozițiile legale în vigoare. 

(3) Contabilitatea îndeplinește orice sarcini financiar-contabile încredințate de director sau 

stipulate expres în acte normative. 

Art. 162 - (1) Serviciul de administrație este subordonat directorului unității de 

învățământ. 

(2) Întregul inventar mobil si imobil al unității de învățământ se trece în registrul inventar al 

acesteia și în evidentele contabile. Schimbarea destinației bunurilor ce aparțin unității de 

învățământ se poate face numai cu îndeplinirea formelor legale. 

(3) Cei doi administratori de patrimoniu (unul pentru liceu și cele două grădiniţe cu program 

normal și unul pentru Grădiniţa cu Program Prelungit) trebuie să se îngrijescă, în limita 

competenţelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de învăţământ, 

în vederea asigurării securităţii preșcolarilor/ elevilor/ personalului din unitate, cf. art. 52 din 

R.O.F.U.I.P./2016. 

(4) Administratorii de patrimoniu stabilesc sectoarele de lucru și programul zilnic pentru 

personalul de îngrijire, cu aprobarea directorului/ directorului adjunct.  

Art. 163 - (1) Bibliotecarul este subordonat directorului unității de învățământ. 

(2) Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcționarea acesteia și este 

interesat de completarea rațională a fondului de publicații. 

(3) Activitățile de bază ale bibliotecarului sunt: 

a) îndrumă lectura și studiul și ajută la elaborarea lucrărilor elevilor, punând la 

dispoziție acestora instrumente de informare, respectiv fișiere, cataloage, liste 

bibliografice etc., care să le înlesnească o orientare rapidă în colecțiile bibliotecii; 

b) sprijină informarea și documentarea rapidă a personalului didactic; 

c) participă la toate cursurile specifice de formare continuă. 
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(4) Bibliotecarul organizează sau participă la organizarea de acțiuni specifice: lansare de carte, 

întâlniri literare, simpozioane, vitrine și expoziții de cărți, standuri de noutăți sau de colecții de 

cărți, prezentări de manuale opționale etc. 

Art. 164 - (1) Informaticianul este subordonat directorului unității de învățământ. 

(2) Atribuțiile informaticianului sunt prevăzute în fișa de post aprobate de director. 

Art. 145 – (1) Activitatea personalului nedidactic (personal de întreţinere, fochist, paznici) 

este coordonată de către cei doi administratori de patrimoniu și reglementată prin fișa postului.   

      (2) Programul personalului nedidactic se stabilește potrivit nevoilor unității de 

învățământ și se aprobă de către directorul/ directorul adjunct al unității de învățământ. 

 

 

 

DISPOZIŢII FINALE 

 

         Art. 146 – Pentru întărirea disciplinei în şcoală, asigurarea desfăşurării activităţii 

educative în condiţii de securitate pentru elevi şi cadre didactice, pentru prevenirea 

manifestărilor de agresivitate şi infracţiunilor cu violenţă în perimetrul şcolar SE 

INTERZICE: 

a. Constituirea şi manifestarea de grupuri cu comportament provocator în 

perimetrul şcolar şi proximitatea spaţiilor şcolare.  

Nerespectarea acestei reglementări atrage după sine scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte şi eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 zile. 

b. Pătrunderea în spaţiile şcolare şi participarea la activităţile didactice fără 

semnele/ însemnele distincte pentru elevi şi pentru persoanele străine. 

         Accesul persoanelor străine în şcoală va fi permis numai după legitimarea şi 

înscrierea lor în registrul de evidenţă şi înmânarea ecusonului de vizitator. 


