
1 

 

 

COLEGIUL TEHNIC                                                     tel/fax : 021.345.38.65;021.345.09.20                           

          „COSTIN D. NENIŢESCU”                                          email : nenitescuschool@yahoo.com                                                                                                                                 
           Bdl. Th. Pallady, sector 3, Bucureti                                pagina web: www.nenitescu.ro 

                                                                                                                              
   

     
Nr.   1933/09.10.2020 

Discutat în : CP din 09.10.2020 

    Avizat în : CA din 09.10.2020 
 

   Director,  IŞFAN 
LILIANA 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/My%20Documents/My%20Documents/Local%20Settings/An_scolar_2010-2011/Reg.Intern/nenitescuschool@yahoo.com
http://www.nenitescu.ro/


2 

 

 

 

Regulamentul de organizare şi 
funcţionare 

al Colegiului Tehnic „COSTIN D. 
NENIȚESCU” 

 
 

 

Conform:  

- ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar EMITENT   
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 
septembrie 2020 și a prevederilor art. 94 alin. (2) lit. g) din Legea educaţiei naţionale nr. 
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funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 
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Regulamentul de organizare şi funcţionare 
al Colegiului Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU” 

 

 
Conform 

ORDIN nr. 5.447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar EMITENT MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII Publicat în  

MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 septembrie 2020 și a prevederilor art. 94 alin. (2) lit. g) din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 6 lit. d) 
şi art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educaţiei şi Cercetării, 
 

 ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.  

 
Articolul 1. Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 
 

Articolul 2. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 19 

septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare.  
  

Articolul 3. Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală minorităţi şi relaţia cu 
Parlamentul, Direcţia minorităţi, Direcţia generală economică, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului 

Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 
 Articolul 4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.   

    
 Ministrul educaţiei şi cercetării,  Cristina Monica Anisie 

 

Capitolul 1.  
Cadrul de reglementare   

 
Art. 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”, (denumit în 

continuare ROF), reglementează organizarea şi funcţionarea unităţii de învăţământ, în conformitate cu LEN 
nr.1/2011, Legea 87/2005 privind evaluarea și asigurarea calității, Codul Muncii-legea 53/2003 cu 

modificările și completările ulterioare și alte prevederi legale în vigoare, respectiv ORDINUL nr. 5.447 din 31 

august 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 9 septembrie 2020. 
(1) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, denumit în 

continuare regulament, reglementează organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
denumite în continuare unităţi de învăţământ, în cadrul sistemului de învăţământ din România, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi se aplică în toate unităţile de învăţământ. (2) Unitatea de 

învăţământ se organizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, ale 
prezentului regulament, ale propriului regulament de organizare şi funcţionare şi ale regulamentului intern.  

(3) În baza legislaţiei în vigoare şi a prezentului regulament, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul 
Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei şi alte instituţii cu atribuţii în domeniile apărării, informaţiilor, ordinii 

publice şi securităţii emit reglementări specifice privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ 

liceal şi postliceal din domeniul respectiv. (4) În unităţile de învăţământ-pilot, experimentale şi de aplicaţie se 
respectă prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a şcolilor-pilot, experimentale şi de 

aplicaţie.  
 Prezentul ROF se aplică și va produce efecte  începând din data de 09. 10. 2020.                                                                                                                
Art. 2. (1) Prezentul Regulament este întocmit în baza actelor normative şi/sau administrative cu caracter 
normativ, precum şi a contractelor colective de muncă aplicabile și reglementează drepturile şi obligaţiile 

elevilor şi ale personalului din Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”.  

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU” conţine 
reglementări specifice unităţii de învăţământ, respectiv: prevederi referitoare la condiţiile de acces în 

unitatea de învăţământ pentru elevi, părinţi, tutori sau susţinători legali, cadre didactice şi vizitatori, 
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prevederi referitoare la instituirea zilei şcolii şi a unor însemne distinctive pentru elevi, a ținutei şcolare 

pentru elevi şi altele asemenea.   

(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU” s-a dezbătut în  
consiliul profesoral (la care a participat cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic). De 

asemenea a fost dezbătut și  în Consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţiei părinţilor și în Consiliul elevilor. 
(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”, precum şi 

modificările ulterioare ale acestuia, se supun, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinţilor ,în 
consiliul şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic 

auxiliar şi nedidactic. 

(5) După aprobare, regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU” 
se înregistrează la secretariatul unităţii. Pentru aducerea la cunoştinţa personalului unităţii de învăţământ, a 

părinţilor şi a elevilor, regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Tehnic „COSTIN D. 
NENIȚESCU” este postat pe site-ul școlii www.nenitescu.ro și afişat la avizier. Profesorii diriginţi au obligaţia 

de a prezenta elevilor şi părinţilor regulamentul de organizare şi funcţionare. Personalul unităţii de 

învăţământ, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali şi elevii majori îşi vor asuma, prin semnătură, faptul că au 
fost informaţi referitor la prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Tehnic 

„COSTIN D. NENIȚESCU”.   
(6) Respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare este obligatorie. Nerespectarea acestuia, 

constituie abatere şi se sancţionează conform prevederilor legale.   
(7) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Colegiului Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU” poate fi revizuit 

anual, în termen de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui an şcolar. Propunerile pentru revizuirea 

regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ se depun în scris şi se înregistrează la 
secretariatul unităţii de învăţământ, de către organismele care au avizat/aprobat regulamentul în vigoare şi 

vor fi supuse procedurilor de avizare şi aprobare prevăzute în prezentul Regulament.   
 (8) Regulamentul intern al unitatii de învatamânt contine dispozițiile obligatorii prevazute la Art. 242 din 

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare si în contractele 

colective de munca aplicabile, si se aproba prin hotarâre a Consiliului de administratie, dupa consultarea 
organizatiilor sindicale din unitatea de învatamânt, afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de 

sector de activitate învatamânt preuniversitar din unitatea de învatamânt.   
 

Capitolul 2.  
Organizarea unităţii de învăţământ   

 

Art. 3. (1) Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU” se organizează și funcționează pe baza principiilor 
stabilite în conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.   

(2) Conducerea Colegiului Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU” îsi fundamentează deciziile pe dialog și 
consultare, promovând participarea părinților la viața școlii, respectând dreptul la opinie al elevului și 

asigurând transparența deciziilor și a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a acestora, în 

conformitate cu Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.   
Art. 4. Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU” se organizează şi funcţionează independent de orice 

ingerinţe politice sau religioase, în incinta instituției fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni 
politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism religios, precum şi orice 

formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială, care pun în pericol 

sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a elevilor sau a personalului din unitate.   
 

Art. 5. (1) Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU” este autorizat să funcţioneze și face parte din reţeaua 
şcolară naţională, are  personalitate juridică (PJ), în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare și 

următoarele elemente definitorii: 
   a) actele de înfiinţare - ordine de ministru și hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale a 

sectorului 3, care respectă prevederile legislaţiei în vigoare;   

   b) patrimoniu în proprietate publică (sediu, dotări corespunzătoare, adresă);   
   c) cod de identitate fiscală (CIF);   

   d) cont în Trezoreria Statului;   
   e) ștampilă cu stema României, cu denumirea MEC şi cu denumirea exactă a școlii 

corespunzătoare nivelului maxim de învăţământ şcolarizat.   

   f) domeniul web este nenitescu.ro 
(2) Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU” are conducere, personal şi buget proprii, întocmeşte situaţiile 

financiare, dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de lege, de autonomie instituţională şi decizională.   
 

 

http://www.nenitescu.ro/
act:255574%2056618984
act:255574%200
act:139852%200
act:139852%200
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Art. 6.  

(1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic următor.  

(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor de 
evaluări, examene şi concursuri naţionale se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. 

(3) În situaţii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, cursurile şcolare 
faţă în faţă pot fi suspendate pe o perioadă determinată, potrivit reglementărilor aplicabile.  

(4) Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:  
a)la nivelul unor formaţiuni de studiu - grupe/clase din cadrul unităţii de învăţământ, precum şi la 

nivelul unităţii de învăţământ - la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii, 

cu informarea inspectorului şcolar general/al municipiului Bucureşti, respectiv cu aprobarea inspectorului 
şcolar general şi informarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării;  

b)la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din acelaşi judeţ/municipiul Bucureşti - la cererea 
inspectorului şcolar general, cu aprobarea ministerului;  

c)la nivel regional sau naţional, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ca urmare a hotărârii 

comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, respectiv Comitetul Naţional pentru 
Situaţii de Urgenţă (CJSU/CNSU), după caz.  

(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin 
modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.  

(6) În situaţii excepţionale, ministrul educaţiei şi cercetării poate emite instrucţiuni şi cu alte măsuri specifice 
în vederea continuării procesului educaţional.  

(7) Reluarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi a elevilor 

în unităţile de învăţământ preuniversitar se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 
(8) În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgenţă/alertă, Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării elaborează şi aprobă, prin ordin al ministrului, metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a 
activităţilor prin intermediul tehnologiei şi al internetului.  

Art. 7. (1) În Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”, cursurile se pot organiza în forma de învăţământ cu 

frecvenţă  sau în forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.   
(2) Forma de învăţământ cu frecvenţă poate fi organizată în program de zi sau seral.  

 
(3) Programul de funcționare al Colegiului Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU” este stabilit de Consiliul de 

administraţie în 2 schimburi 

Programul de desfăşurare a activităţii în şcoală pentru anul scolar 2020-2021: 

                                                       a IX - a liceu, ciclul inferior 

                                                       a X-a liceu, ciclul inferior 

                                                       a XI-a liceu, ciclul superior 

      25 clase                                     a XII-a liceu, ciclul superior 

     8:00 ÷ 15:00                                

                                                      a IX, a X a   invatamant profesional de 3 ani       

    15:00 ÷ 21:00                                   

anul I şi II – şcoala postliceală 

 

Secretariat :   8:00 – 16:00 

Contabilitate : 8:00 – 16:00 

Administrativ : 8:00 – 16:00 (respectiv 7:00 – 15:00) 

Bibliotecă :    8:00 – 16:00 

Laborant :     8:00 – 16:00 (se stabileste in functie de cerintele activitatii școlare) 
Programul de lucru pentru administrator, personalul de întreţinere, îngrijire şi paznici, se stabileşte  în raport 

cu cerinţele specifice ale şcolii, pe durata întregii săptămâni. 
Toţi angajaţii au obligaţia de a cunoaşte atribuţiile ce le revin ca lucrători în învăţământ, pe linie 

profesională, ordine şi disciplină, prevăzute în normele ce le reglementează. 
Conducerea şcolii va aduce la cunoştinţă – ori de câte ori este nevoie schimbările ce apar în activitatea şcolii 

în conformitate cu normele stabilite de Consiliul de Administraţie sau organe superioare de decizie. 
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(4) Durata orei de curs pentru clasele din învăţământul liceal, profesional şi postliceal este de 50 de minute, 

cu o pauză de 10 minute după fiecare oră. 

(5) În situaţii speciale, cum ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale, pe o perioadă 
determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată, la propunerea motivată a directorului, 

Colegiului Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”,  în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de 
învăţământ, cu informarea inspectoratului şcolar. 

 Art. 8. (1) Formaţiunile de studiu din Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”  cuprind clase sau ani de 
studiu şi se constituie, la propunerea directorului, prin hotărâre a consiliului de administraţie, conform 

prevederilor legale cu efective constituite conform prevederilor legale.   

 (2) In situaţii temeinic motivate, în unităţile de învăţământ liceal şi profesional, în care numărul de elevi de 
la o specializare/domeniu de pregatire profesională este insuficient pentru alcătuirea unei clase, se pot 

organiza clase cu dublu profil sau dublă specializare/calificare. In unităţile de învăţământ care şcolarizează 
elevi in învăţământ profesional in care numărul de elevi de la o specializare/domeniu de pregătire profesională este 

sub efectivele prevazute în Legea educaţiei naţionale nr.1 /2011, cu modificările şi completările ulterioare, se 

pot organiza clase cu maximum trei grupe cu calificări diferite." 
 (3) MEC stabileşte, prin reglementări specifice, disciplinele de învăţământ/modulele la care predarea se face 

pe grupe de elevi.   
 (4) În situaţii temeinic motivate, în Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”, la învăţământul liceal şi 

profesional, acolo unde numărul de elevi de la o specializare/domeniu de pregătire profesională este 
insuficient pentru alcătuirea unei clase, se pot organiza clase cu dublu profil sau dublă 

specializare/calificare.   

 (5) Clasele menționate la alin. (4) se organizează pentru profiluri/domenii de pregătire/specializări/calificări 
la care disciplinele generale sunt comune, la solicitarea consiliului de administrație al unității de învatamânt, 

cu avizul inspectoratului scolar si aprobarea MEC.   
 (6) La disciplinele comune pentru toti elevii claselor mentionate la alin. (4), activitatea se desfășoară cu 

toată clasa, iar la disciplinele/modulele de specialitate, activitatea se desfășoară pe grupe.   

 Art. 9. (1) La înscrierea în Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”, in învăţământul,  liceal,  inclusiv 
profesional şi tehnic, se asigură, de regulă, continuitatea studiului limbitor  moderne,  ţinând cont de oferta 

educaţională a unităţii de învăţămant." 
 (2) Conducerea școlii va alcătui, de regulă, formaţiunile de studiu astfel încât elevii din aceeaşi clasă să 

studieze aceleaşi limbi străine.   
 (3) Dacă alcătuirea formațiunilor de studiu nu se poate face cu respectarea condițiilor menționate la alin. 

(2), se va asigura în orar o plajă care să permită cuplarea mai multor clase la studiul limbilor moderne.   

 (4) În situaţii bine specificate, la solicitarea scrisă a părinţilor şi a elevilor, directorul poate efectua 
modificări în studierea limbilor moderne, prin inversarea ordinii de studiere a celor două limbi sau chiar prin 

schimbarea lor.   
 

Capitolul  3 

 
3.1. Managementul unităţilor de învăţământ   

 
Art. 10. (1) Managementul Colegiului Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”, (PJ) este asigurat în conformitate 

cu prevederile legale.    

(2) Unitatea de învăţământ este condusă de consiliul de administraţie, de director .   
(3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea Colegiului Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU” se 

consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, personalul didactic auxiliar, personalul 
nedidactic, reprezentanţii organizaţiitor sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de 

activitate învăţământ preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ at părinţilor, consiliul şcotar al  

elevilor, autorităţiile administraţiei publice locale, precum şi cu reprezentanţii operatorilor economici implicaţi in 

susţinerea învăţământului profesional şi tehnic şi/sau în desfăşurarea instruirii practice a elevilor.  
Art. 11. Consultanţa şi asistenţa juridică pentru Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU” se asigură, la 

cererea directorului, de către ISMB, prin consilierul juridic.   
 

   

act:423155%2069824076
act:423155%2069824076
act:423155%2069824084
act:423155%2069824084
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3.2. Consiliul de administraţie   

 

Art. 12. (1) Consiliul de administraţie este organ de conducere al Colegiului Tehnic „COSTIN D. 
NENIȚESCU”.   

(2) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru de organizare şi 
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin ordin al ministrului 

educaţiei naţionale.   
(3) Directorul Colegiului Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”, este preşedintele consiliului de administraţie  

(4) Cadrele didactice care au copii in unitatea de învăţământ liceal nu pot fi desemnate ca membri 

reprezentanţi ai parinţilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu excepţia situaţiei în care 
consiliul reprezentativ at părinţilor, nu pot desemna altţi reprezentanţi." 

(5) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, 
şedinţele consiliului de administraţie se pot desfăşura on-line, prin mijloace electronice de comunicare, în 

sistem de videoconferinţă. 

Art. 13. (1) La şedinţele consiliului de administraţie participă de drept, reprezentanţii organizaţiilor sindicale 
reprezentative din școală, cu statut de observatori.   

(2) La şedinţele consiliului de administraţie în care se’dezbat aspecte privind elevii, preşedintele consiliului 
de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul consiliului şcolar al elevilor, care are statut de 

observator. 
(3) Reprezentantul elevilor din liceu şi din învăţământul postliceal participă la toate şedinţele consiliului de 

administraţie, având statut permanent, cu’drept de vot, conform procedurii de alegere a elevului 

reprezentant în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobată prin ordin al 
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

 
  3.3. Directorul   

 

Art. 14. Director – dr. ing. prof. IŞFAN LILIANA 
Afişează un program propriu al activităţii în şcoală, în care include orarul audienţelor săptămânal - marţi şi 

joi, între orele 14:00-16:00. 
Art.15. Atribuţiile directorului unităţii sunt în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1- art. 97, alin. 

(1), alin. (2) lit. a) – i), ROFUIP, aprobat cu OMC nr. 5447/2020 –  Cap.3, art. 21, 22, 23 şi fişei postului. 
Art.16.(1) a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi 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 unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional şi local; 
e) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării unităţii de 

învăţământ; 

f) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă; 
g) încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor; 

h) prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; raportul este prezentat în 
faţa consiliului de administraţie, a consiliului profesoral, în faţa comitetului reprezentativ al părinţilor şi a 

conducerii asociaţiei de părinţi, acolo unde există; raportul este adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei 

publice locale şi a inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti şi postat pe site-ul unităţii şcolare, 
în măsura în care există, în termen de maximum 30 de zile de la data începerii anului şcolar. 

(2) în exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuţii: 
a) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de execuţie bugetară; 

b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 
c) face demersuri de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

d) răspunde de gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ. 

(3) în exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii: 
a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 

b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; 
c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate; 

d) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post şi angajarea 

personalului; 
e) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar, precum şi atribuţiile prevăzute de alte acte normative, elaborate de minister. 
(4) Alte atribuţii ale directorului sunt: 
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a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliul de 

administraţie; 

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o propune spre 
aprobare consiliului de administraţie; prin excepţie, în unităţile de învăţământ preuniversitar care 

şcolarizează elevi exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual, 
directorul aprobă curriculumul în dezvoltare locală; 

c) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori pentru 
educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea datelor în Sistemul 

informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR); 

d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unităţii de învăţământ; 

e) coordonează activitatea de recenzare a copiilor/elevilor din circumscripţia şcolară, în cazul unităţilor de 
învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial; 

f) stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de administraţie; 

g) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul de personal didactic 
auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 

h) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de administraţie, profesorii 
diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare; 

i) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de numire a cadrului didactic, membru al 
consiliului clasei, care preia atribuţiile profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta este indisponibil 

pentru o perioadă de timp, din motive obiective; 

j) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor arondate, din rândul 
cadrelor didactice — de regulă, titulare — care îşi desfăşoară activitatea în structurile respective; 

k) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţia, decizia de constituire a catedrelor şi comisiilor din 
cadrul unităţii de învăţământ; 

l) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unităţii de învăţământ şi îl propune spre aprobare 

consiliului de administraţie; 
m) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic; atribuţiile acestuia sunt precizate în 

regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 
n) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative al unităţii de 

învăţământ; 
o) aprobă graficul desfăşurării lucrărilor scrise semestriale; 

p) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de aprobare a regulamentelor de funcţionare 

ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor din unitatea de 
învăţământ; 

q) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare a tuturor 
activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre aprobare consiliului de 

administraţie; 

r) asigură, prin şefii catedrelor şi responsabilii comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a 
programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

s) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră şi responsabililor comisiilor metodice, calitatea procesului 
instructiv-educativ, prin verificarea documentelor, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi 

educative extracurriculare şi extraşcolare; 

t) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 
u) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în colectivul unităţii 

de învăţământ; 
v) aprobă asistenţa la orele de curs sau la activităţi educative şcolare şi extraşcolare, a responsabililor de 

catedră şi responsabililor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 
w) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic şi a salariaţilor de 

la programul de lucru; 

x) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de 
învăţământ; 

y) numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de învăţământ; 
z) răspunde de arhivarea documentelor oficiale şi şcolare; 

aa) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor de 

studii, precum şi de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea şi 
gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

bb) aprobă procedura de acces în unitatea de învăţământ a persoanelor din afara acesteia, inclusiv de către 
reprezentanţii mass-media, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de 

învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control asupra unităţilor de învăţământ, 
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precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi evaluare a calităţii sistemului de 

învăţământ au acces neîngrădit în unitatea de învăţământ. 

cc) asigură implementarea hotărârilor consiliului de administraţie. Propune consiliului de administraţie 
anularea hotărârilor acestuia care contravin vădit dispoziţiilor legale în vigoare şi informează inspectoratul 

şcolar despre aceasta. 
(5) Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit legii, şi orice alte 

atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile. 
(6) Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale 

reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în unitatea de 

învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în conformitate cu 
prevederile legale. 

(7) Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un alt cadru didactic, 
membru al consiliului de administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării acestora. Neîndeplinirea acestei 

obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează conform legii. În situaţii excepţionale (accident, 

boală şi altele asemenea) în care directorul nu poate delega atribuţiile, directorul adjunct sau un alt cadru 
didactic, membru al consiliului de administraţie, desemnat anterior pentru astfel de situaţii de către acesta, 

preia atribuţiile directorului. 
(8) Directorul unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a consiliului 
de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al 
unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această 
ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se 
analizează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. În funcţie de hotărârea consiliului de 
administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a 
directorului unităţii de învăţământ. Hotărârea revocării directorului unităţii de învăţământ preuniversitar cu 
personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară 
a învăţământului dual se ia prin vot secret de către 2/3 din membrii consiliului de administraţie." 
Art.17. În exercitarea atribuțiilor și a responsabilităților stabilite în conformitate cu prevederile Art. 16, 

directorul emite decizii și note de serviciu.   

Art.18.(1) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute de legislaţia în 
vigoare, de prezentul regulament şi de contractul colectiv de muncă aplicabil.   

   (2) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de către inspectorul şcolar general.   
 

3.4. Tipul şi conţinutul documentelor manageriale   

Art.19. Pentru optimizarea managementului Colegiului Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”, directorul 
elaborează documente manageriale, astfel:   

   a) documente de diagnoză;   
   b) documente de prognoză;   

   c) documente manageriale de evidenţă.   

   
Art. 20.  (1) Documentele de diagnoză ale unităţii de învăţământ sunt: 

a) rapoartele de activitate semestriale asupra activităţii desfăşurate; 
b) rapoartele comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ; 

c) raportul anual de evaluare internă a calităţii. 
(2) Conducerea unităţii de învăţământ poate elabora şi alte documente de diagnoză privind domenii 

specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituţională şi la atingerea obiectivelor educaţionale. 

Art.21. (1) Rapoartele anuale de activitate se întocmesc de către director şi directorul adjunct/directorii 
adjuncţi, după caz.  
(2) Rapoartele anuale de activitate se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea 
directorului la începutului anului şcolar următor.  

(3) Rapoartele anuale de activitate sunt prezentate de către director în şedinţa Consiliului profesoral și 

validate în Consiliul de Administrație. 
Art.22. Rapoartele anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unităţii de învăţământ 

www.nenitescu.ro  sau, în lipsa acestuia, prin orice altă formă şi prin transmiterea unui exemplar către 
comitetul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde există, fiind documente care conţin 

informaţii de interes public. 
 Art.23. Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmeşte de către comisia pentru evaluarea şi 

asigurarea calităţii, se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea coordonatorului comisiei şi 

se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral. 
Art.24. (1) Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ realizate pe baza documentelor de 

diagnoză ale perioadei anterioare sunt: 

act:423155%2069824117
http://www.nenitescu.ro/
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a) planul de dezvoltare instituţională, respectiv planul de acţiune al şcolii pentru învăţământul profesional şi 

tehnic (PAS); 

b) planul managerial (pe an şcolar); 
c) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial. 

(2) Directorul poate elabora şi alte documente de prognoză, în scopul optimizării managementului unităţii de 
învăţământ. 

(3) Documentele de prognoză se transmit, în format electronic, comitetului reprezentativ al părinţilor şi 
asociaţiei de părinţi, acolo unde există, fiind documente care conţin informaţii de interes public. 

Art.25. (1) Planul de acțiune al școlii (PAS) constituie documentul de prognoză pe termen lung şi se 

elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de trei — cinci ani. Acesta 
conţine: 

a) prezentarea unităţii: istoric şi starea actuală a resurselor umane, materiale şi financiare, relaţia cu 
comunitatea locală şi organigramă; 

b) analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) şi analiza mediului extern (de tip 

PESTE); 
c) viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale unităţii; 

d) planificarea tuturor activităţilor unităţii de învăţământ, respectiv activităţi manageriale, obiective, termene, 
stadii de realizare, resurse necesare, responsabilităţi, indicatori de performanţă şi evaluare. 

(2) Planul de acţiune al şcolii (PAS) pentru unităţile de învăţământ profesional şi tehnic corelează oferta 
educaţională şi de formare profesională cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel local, judeţean şi 

regional, stabilite prin Planul regional de acţiune pentru învăţământ (PRAI) şi Planul local de acţiune pentru 

învăţământ (PLAI).  

(3) Planul de acţiune al şcolii (PAS) se realizează în baza ghidului de elaborare emis de către Centrul 

Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic. 

(4)  Planul de dezvoltare instituţională, respectiv planul de acţiune al şcolii (PAS), se dezbate şi se avizează 
de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul de administraţie. Planificarea strategică, respectiv 

planul de acţiune al şcolii (PAS), pentru unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care 

şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual, este 
elaborat de director şi se aprobă de către consiliul de administraţie 

Art.26. (1) Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se elaborează de către 
director pentru o perioadă de un an şcolar. 

(2) Planul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi inspectoratului şcolar la 
specificul unităţii, precum şi a obiectivelor strategice ale planului de dezvoltare instituţională la perioada 

anului şcolar respectiv. 

(3) Planul managerial se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă de către consiliul 
de administraţie. 

Art.27. Directorul ia măsurile necesare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru elaborarea şi/sau 
dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi. Planul de 

dezvoltare a sistemului de control intern managerial va cuprinde obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, 

termenele, precum şi alte componente. 
Art.28. Documentele manageriale de evidenţă sunt: 

a) statul de funcţii; 
b) organigrama unităţii de învăţământ; 

c) schema orară a unităţii de învăţământ; 

d) planul de şcolarizare; 
e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului. 
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3.5. Personalul unităţilor de învăţământ   

 

Art.29. (1) În Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”, personalul este format din personal didactic, care 
poate fi didactic de conducere, didactic de predare şi instruire practică, didactic auxiliar şi personal 

nedidactic.   
(2) Selectia personalului didactic si a celui nedidactic din Colegiului Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU” se face 

prin concurs/examen, conform normelor specifice.   
(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic în școală se realizează prin 

încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal.   

Art.30. (1) Drepturile şi obligaţiile personalului din învăţământ sunt reglementate de legislaţia în vigoare. 
(2) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru 

postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical. 
(3) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu 

valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament 

responsabil. 
(4) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare şi să încurajeze acţiuni de 

natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului şi viaţa intimă, privată sau familială a acestuia sau 
ale celorlalţi salariaţi din unitate. 

(5) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să 
agreseze verbal, fizic sau emoţional copiii/elevii şi/sau colegii. 

(6) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa copiilor/elevilor, pe 

parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor şcolare şi extracurriculare/extraşcolare. 
(7) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de 

asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în 
legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează 

demnitatea, integritatea fizică şi psihică. 

(8) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcţii şi prin 
proiectul de încadrare ale Colegiului Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”.    

Art.31. (1) Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de 
funcţii şi prin proiectul de încadrare ale fiecărei unităţi de învăţământ. 

(2) Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele 
consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte 

structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare. 

(3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către consiliul de 
administraţie şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ. 

Art.32. — (1) Coordonarea activităţii structurilor Colegiului Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU” se realizează 
de către un coordonator numit, de regulă, dintre cadrele didactice titulare, prin hotărâre a consiliului de 

administraţie, la propunerea directorului. 

(2) La nivelul structurilor arondate unităţilor de învăţământ se pot constitui subcomisii şi colective de lucru 
proprii. Conform regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, acestea sunt integrate 

în organismele corespunzătoare de la nivelul acesteia. 
Art. 33. — Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi în colective/comisii 

de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu prevederile 

prezentului regulament. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ cuprinde 
prevederi specifice referitoare la organizarea şi funcţionarea catedrelor, comisiilor şi colectivelor. 

Art. 34. — Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care se 
află în subordinea directoruIui/directoruIui adjunct, în conformitate cu organigrama unităţii de învăţământ. 

Art. 35. — La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează, de regulă, următoarele 
compartimente/servicii de specialitate: secretariat, financiar, administrativ, precum şi alte compartimente sau 

servicii, potrivit legislaţiei în vigoare. 

 
3.6. Personalul didactic   

 
Art.36.  (1) Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele 

colective de muncă aplicabile.  

  (2) Personalul unității are obligația să cunoască și să aplice prevederile Ordinului Nr. 1985/ 1305/ 
5805/2016 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în 

vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu 
cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe 

educaţionale special completat cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 
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sportului nr. 5.574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional 

pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, cu 

modificările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 
5.575/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de 

grupe/clase în spitale. 
Art.37. Pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie, personalul didactic are obligaţia să prezinte un certificat 

medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi 
ministrului sănătăţii. 

Art. 38. Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile legii.   

Art. 39. Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea 
prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanţii legali ai 

acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se sancţionează conform legii.   
Art. 40. În Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU” se organizează pe durata desfăşurării cursurilor, 

serviciul pe şcoală al cadrelor didactice, (în zilele în care aceștia au mai puţine ore de curs). Numărul şi 

atribuţiile profesorilor de serviciu sunt stabilite în funcţie de perimetrul şcolii, de numărul elevilor şi de 
activităţile specifice care se organizează în școală.   

Atribuțiile profesorului de serviciu:  
- Este prezent în unitatea şcolară cu 15  minute înainte de începerea orelor. 

- Poartă cardul / legitimaţia care indică activitatea specifică. 
- Verifică existenţa cataloagelor la începutul şi la sfârşitul turei sale. La sfârşitul programului verifică 

toate cataloagele şi condica, apoi le încuie în dulap. 

- Supraveghează intrarea elevilor în şcoală;  
- Asigură îndeplinirea programului în bune condiţii: sunatul la timp pentru intrarea şi ieşirea elevilor la 

şi de la ore, prezenţa profesorilor în fiecare clasă (în caz contrar va anunţa imediat directorul de 
serviciu pentru a se lua măsurile corespunzătoare). 

- Profesorul de serviciu supraveghează starea de disciplină a elevilor în timpul pauzelor, intervine în 

cazul în care sunt abateri disciplinare sau evenimente deosebite, pe care le consemnează ulterior în 
procesul verbal. 

- Controlează starea de curăţenie şi respectarea normelor de igienă din şcoală şi asigură ordinea şi 
curăţenia în curtea şcolii, cu ajutorul elevilor de serviciu şi al femeilor de serviciu. 

- La solicitarea elevilor de serviciu pe şcoală, profesorul de serviciu oferă informaţiile necesare 
persoanelor străine (părinţi, rude ş.a.) intrate în şcoală. 

- Profesorul de serviciu, cu acordul directorului, permite claselor la care în ultima oră nu este prezent 

profesorul, din diverse motive, să părăsească unitatea şcolară. 
- Profesorul de serviciu coordonează întreaga activitate din şcoală în absenţa directorului, având 

dreptul să dea dispoziţii personalului de întreţinere pentru a remedia problemele apărute. 
- Profesorul de serviciu consemnează în registrul special de procese verbale evenimentele deosebite 

care se petrec în perioada desfăşurării serviciului său. 

 
3.7.Personalul nedidactic   

Art. 41. — (1) Personalul nedidactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de 
contractele colective de muncă aplicabile. 

(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice din unitatea de învăţământ 

sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ aprobă comisiile de concurs 
şi validează rezultatele concursului. 

(3) Angajarea personalului nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se face de către 
director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea contractului individual de muncă. 

Art. 42. — (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de 
patrimoniu. 

(2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de patrimoniu potrivit nevoilor 

unităţii de învăţământ şi se aprobă de către directorul unităţii de învăţământ. 
(3) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire în funcţie de 

nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea acestor sectoare. 
(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât cele necesare 

unităţii de învăţământ. 

(5) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul compartimentului 
administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita competenţelor, de verificarea 

periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de învăţământ, în vederea asigurării securităţii 
copiilor/elevilor/personalului din unitate. 
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3.8. Evaluarea personalului din unităţile de învăţământ   

 

Art. 43 (1) Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor colective de muncă 
aplicabile. 

(2) Inspectoratul şcolar realizează evaluarea periodică a resursei umane din unităţile de învăţământ 
preuniversitar, potrivit prevederilor legale în vigoare. 

Art. 44. (1) Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fişei de evaluare adusă la cunoştinţă la 
începutul anului şcolar. 

(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic. 

(3) Conducerea unităţii de învăţământ va comunica în scris personalului didactic/nedidactic rezultatul 
evaluării conform fişei specifice. 

 
 3.9. Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învăţământ   

  

Art. 45. Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar conform Legii 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 46. Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul 
muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Capitolul 4.  

Organisme funcţionale la nivelul unităţii de învăţământ 

 
4.1.Consiliul profesoral   

Art. 47. (1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare şi de 
instruire practică din Colegiu Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU” . Preşedintele consiliului profesoral este 

directorul. 

(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului sau la 
solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare şi instruire practică. 

(3) Personalul didactic de conducere, de predare şi instruire practică are dreptul să participe la toate 
şedinţele consiliilor profesorale din unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea şi are obligaţia de 

a participa la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde declară, în scris, la începutul 
fiecărui an şcolar, că are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele consiliului profesoral din 

unitatea de învăţământ unde are norma de bază se consideră abatere disciplinară. 

(4) Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a Consiliului profesoral este de 2/3 din numărul total al 
membrilor, cadre didactice de conducere, de predare şi instruire practică, cu norma de bază în unitatea de 

învăţământ. 
(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al 

membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, şi sunt obligatorii pentru personalul unităţii de 

învăţământ, precum şi pentru copii, elevi, părinţi/reprezentanţi legali. Modalitatea de vot se stabileşte la 
începutul şedinţei. 

(6) Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, ales de consiliul 
profesoral. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului 

profesoral. 

(7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, personalul 
didactic auxiliar şi/sau personalul nedidactic din unitatea de învăţământ, reprezentanţi desemnaţi ai 

părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai operatorilor economici şi ai 
altor parteneri educaţionali. La şedinţele consiliului profesoral pot participa şi reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în unitate. 
(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi participanţii au obligaţia să semneze procesul-

verbal de şedinţă. 

(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de procese-
verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Pe ultima pagină, directorul unităţii de 

învăţământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii de 
învăţământ. 

(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de un dosar care conţine anexele 

proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate 
şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se 

găsesc la directorul unităţii de învăţământ. 
(11)  

Art. 48. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 
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a) analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de 

învăţământ, care se face public; 

b) alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie; 
c) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, PAS-ul unităţii de învăţământ; 

d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate semestrial şi anual, precum şi eventuale completări sau 
modificări ale acestora; 

e) aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de fiecare profesor - diriginte 
pentru învăţământul liceal/postliceal, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunilor de amânări, 

diferenţe şi corigenţe; 

f) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri, potrivit 
prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ şi ale Statutului elevului; 
g) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic din unitatea de învăţământ, 

conform reglementărilor în vigoare; 

h) validează notele la purtare mai mici de 7; 
i) avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre aprobare 

consiliului de administraţie; prin excepţie, în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică 
care şcolarizează elevi în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual 

consiliul profesoral avizează curriculumul în dezvoltare locală (CDL) şi îl propune spre aprobare directorului; 
j) avizează proiectul planului de şcolarizare; 

k) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza cărora se 

stabileşte calificativul anual; 
l) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională ale 

cadrelor didactice; 

m) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 
n) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de acte 

normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la nivelul sistemului 

naţional de învăţământ, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora; 
o) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din unitatea de învăţământ şi 

propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a acestuia; 
p) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, în 

condiţiile legii; 
q) îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum şi orice alte 

atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile; 

r) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii. 
Art. 49. Documentele consiliului profesoral sunt: 

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral; 
b) convocatoare ale consiliului profesoral; 

c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale. 

 
4.2. Consiliul clasei   

Art. 50. (1) Consiliul clasei funcţionează conform art. 57 şi art. 58 din OMEC nr. 5447/2020 privind 
aprobarea ROFUIP, unde sunt stipulate obiectivele şi atribuţiile acestuia şi este constituit din totalitatea 

personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi 

al clasei, cu excepţia claselor din învăţământul postliceal şi, pentru toate clasele, din reprezentantul elevilor 
clasei respective, desemnat prin vot secret de către elevii clasei. 

 (2) Preşedintele consiliului clasei este profesorul diriginte. 
 (3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru. El se poate întâlni ori de câte ori situaţia o 

impune, la solicitarea profesorului diriginte, a profesorului care predă la clasa respectivă, a reprezentanţilor 
părinţilor şi ai elevilor.   

(4) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, 

şedinţele consiliului clasei se pot desfăşura on-line, prin mijloace electronice de comunicare în sistem de 
videoconferinţă. 

Art. 51. — 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. 
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 Art. 52. Consiliul clasei are următoarele atribuţii: 

(1) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev; 

(2) stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi 
pentru elevii cu rezultate deosebite; 

(3) stabileşte notele 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; 
(4) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 

(5) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului / profesorului 

- diriginte sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei; 
(6) analizează abaterile disciplinare ale elevilor şi propune profesorului diriginte, sancţiunile disciplinare 

prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Art. 53. (1) Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi adoptă hotărâri 

cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi. 

(2) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să semneze procesul-verbal de 
şedinţă. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei, constituit la nivelul 

unităţii de învăţământ, pe fiecare nivel de învăţământ. Registrul de procese-verbale se numerotează pe 
fiecare pagină şi se înregistrează. Registrul de procese-verbale al consiliilor clasei este însoţit de un dosar 

care conţine anexele proceselor, numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. 
Art. 54. — Documentele consiliului clasei sunt: 

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului clasei; 

b) convocatoarele la şedinţele consiliului clasei; 
c) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-verbale. 

 
4.3.Catedrele/comisiile metodice   

Art. 55. (1) În cadrul Colegiului Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”, catedrele/comisiile metodice se constituie 

din minimum trei membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare. 
   (2) Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de şeful catedrei, respectiv responsabilul 

comisiei metodice, ales de către membrii catedrei/comisiei şi validat de consiliul de administraţie al unităţii. 
   (3) Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin lunar sau de câte ori directorul ori membrii 

catedrei/comisiei metodice consideră că este necesar. Şedinţele se desfăşoară după o tematică elaborată la 
nivelul catedrei, sub îndrumarea şefului de catedră/responsabilului comisiei metodice, şi aprobată de 

directorul unităţii de învăţământ.   

Art. 56. — Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele: 
a) stabilesc modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, selectează auxiliarele didactice 

şi mijloacele de învăţământ din lista celor aprobate/avizate de Ministerul Educaţiei și Cercetării adecvate 
specificului unităţii de învăţământ şi nevoilor educaţionale ale copiilor/elevilor, în vederea realizării 

potenţialului maxim al acestora şi atingerii standardelor naţionale; schema procedurii de utilizare a 

auxiliarelor didactice în unităţile de învăţământ este prevăzută în anexa nr. 2 la prezentul regulament; 
b) elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii până la data realizării schemei de încadrare cu personal 

didactic de predare pentru anul şcolar următor şi o propune spre dezbatere consiliului profesoral; 
curriculumul la decizia şcolii cuprinde şi oferta stabilită la nivel naţional; pentru învăţământul liceal tehnologic 

şi învăţământul profesional, oferta de curriculum la decizia şcolii este curriculum în dezvoltare locală (CDL) şi 

este elaborată de catedrele/comisiile metodice în parteneriat cu operatorii economici/autorităţile 
administraţiei publice locale şi propusă spre dezbatere consiliului profesoral; 

c) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale menite să conducă la atingerea obiectivelor 
educaţionale asumate şi la progresul şcolar; 

d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor 
semestriale; 

e) elaborează instrumente de evaluare şi notare; 

f) analizează periodic performanţele şcolare ale copiilor/elevilor; 
g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă/clasă şi modul în care se realizează evaluarea 

copiilor/elevilor; în acest sens, personalul didactic de predare şi instruire practică are obligaţia de a completa 
condica de prezenţă inclusiv cu tema orei de curs; 

h) planifică şi organizează instruirea practică a elevilor; 

i) organizează activităţi de pregătire specială a copiilor/ elevilor cu ritm lent de învăţare ori pentru 
examene/evaluări şi concursuri şcolare; 

j) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare — acţiuni specifice unităţii de învăţământ, lecţii 
demonstrative, schimburi de experienţă etc.; 

k) implementează standardele de calitate specifice; 
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l) realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice; 

m) propun, la începutul anului şcolar, cadrele didactice care predau la fiecare formaţiune de studiu; 

n) orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de organizare şi funcţionare al 
unităţii. 

Art. 57. — Atribuţiile responsabilului de catedră/ responsabilului comisiei metodice sunt următoarele: 
a) organizează şi coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmeşte şi completează 

dosarul catedrei/comisiei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei/ comisiei, 
elaborează rapoarte şi analize, propune planuri de obţinere a performanţelor şi planuri remediale, după 

consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum şi alte activităţi stabilite prin regulamentul de 

organizare şi funcţionare al unităţii); 
b) stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; atribuţia de 

responsabil de catedră/responsabilul comisiei metodice este stipulată în fişa postului didactic; 
c) evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, în conformitate 

cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; 

d) propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri de formare; 
e) participă la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de învăţământ; 

f) efectuează asistenţe la ore, conform planului de activitate al catedrei/comisiei metodice sau la solicitarea 
directorului; 

g) elaborează semestrial informări asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în 
consiliul profesoral; 

h) îndeplineşte orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare. 

 
Capitolul 5 

Responsabilităţi ale personalului didactic din unitatea de învăţământ 
 

 5.1.Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare   

 
Art. 58.  (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, este, de regulă, 

un cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat de către Consiliul de Administraţie.   
   (2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează activitatea 

educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare la nivelul 
unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu responsabilul comisiei de învăţământ primar, cu consiliul reprezentativ 

al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde aceasta există, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu 

consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali.   
   (3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară activitatea 

pe baza prevederilor strategiilor MEC privind educaţia formală şi non-formală.   
   (4) Directorul școlii stabileşte atribuţiile Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare.   

   (5) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are atribuţii in 
conformitate cu ROFUIP art. 61, aprobat prin OMEC nr. 5447/2020. 

   (6) Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare se intocmește 
în conformitate cu ROFUIP art. 62, aprobat prin OMEC nr.5447/2020. 

Art. 59. (1) Ziua metodică pentru coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare este stabilită de ISMB.   
   (2) Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie. Activitatea educativă 
şcolară şi extraşcolară este parte a PAS-ului din Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”. 
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5.2. Profesorul diriginte   

 

Art. 60. (1) Coordonarea activităţii claselor de elevi se realizează prin profesorii diriginţi.   
   (2) Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte, la o singură clasă.   

Art. 61. (1) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza 
hotărârii consiliului de administraţie.  

(2) La numirea diriginţilor se are în vedere principiul continuităţii, astfel încât o clasă să aibă acelaşi diriginte 
pe parcursul unui nivel de învăţământ. 

(3) De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel puţin o 

jumătate din norma didactică în unitatea de învăţământ şi care predă la clasa respectivă. 
Art. 62. (1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fişa postului cadrului 

didactic învestit cu această responsabilitate.   
   (2) Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează anual, de către acesta, conform PAS şi nevoilor 

educaţionale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează şi se avizează de către directorul unităţii de 

învăţământ.   
   (3) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională 

pentru elevii clasei pe care o coordonează, conform  art. 66, art. 67 din OMEC 5447/2020 şi are atribuţii 
în conformitate cu art. 68 și art. 69 din OMEC 5447/2020. 

   (4) - a - La solicitarea scrisă a părinților/reprezentanților legali, în vederea întocmiriii dosarului pentru 
încadrarea în grad de handicap sau pentru orientarea școlară și profesională (anexa 5 la Procedura de sistem 

privind managementul de caz pentru copiii cu CES orientați școlar și profesional nr. 6777/24.03.2017), 

dirigintele realizează evaluarea educațională a copilului. Rezultatele evaluării se consemnează în Fișa 
psihopedagogică (anexa 6 la Procedura de sistem privind managementul de caz pentru copiii cu CES 

orientați școlar și profesional nr. 6777/24.03.2017). Fișa psihopedagogică se întocmește în colaborare cu 
profesorul itinerant și de sprijin, consilierul școlar și profesorul logoped. 

- b - Fișa psihopedagogică este semnată de diriginte, aprobată de director și înregistrată în registrul 

unic de intrări-ieșiri. 
- c - Fișa psihopedagogică se înmânează/este transmisă părintelui/reprezentantului legal în original, 

cu semnătură/confirmare de primire, în maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării scrise 
depuse la secretariatul colegiul. 

- d - Fișa psihopedagogică se eliberează în aceleași condiții și la solicitarea scrisă a psihologului care 
realizează evaluarea psihologică. 

- e - O copie a fișei psihopedagogice se păstrează la dosarul copilului din unitatea noastră. 

 
5.3. Comisiile din unităţile de învăţământ 

 
Art. 63. — (1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează următoarele comisii: 

1. cu caracter permanent; 

2. cu caracter temporar; 
3. cu caracter ocazional. 

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt: 
a)comisia pentru curriculum;  

b)comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;  

c)comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;  
d)comisia pentru controlul managerial intern;  

e)comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi 
promovarea interculturalităţii 

 (3) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, comisiile cu 
caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, iar comisiile cu 

caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru 

rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de învăţământ. 
(4) Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de învăţământ, prin 

regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 
Art. 64. — (1) Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de 

constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 71 alin. (2) lit. b) 

şi e) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor, ai susţinătorilor legali, nominalizaţi de consiliul 
şcolar al elevilor, respectiv consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde există. 

(2) Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii comisiei sunt 
reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ. 
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(3) Fiecare unitate de învăţământ îşi elaborează proceduri, privind funcţionarea comisiilor în funcţie de 

nevoile proprii. 

 
5.3.1.Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în 

mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii 
 

Art. 63. La nivelul Colegiului Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”  funcţionează Comisia pentru prevenirea şi 
eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii, 

conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ şi a discriminării 

în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii  care are atribuţii conform ROFUIP.   
Art. 64. (1) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în 

mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii respectă reglementările naţionale în vigoare.   
(2) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi 

promovarea interculturalităţii se stabileşte prin decizia internă a directorului unităţii de învăţământ, după 

discutarea şi aprobarea ei în consiliul de administraţie.   
 Art. 65.  Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul 

şcolar şi promovarea interculturalităţii, elaborează şi adoptă anual propriul Plan operaţional al unităţii şcolare 
privind reducerea fenomenului violenţei si a discriminarii si promovarea interculturalitatii, în mediul şcolar şi 

este responsabilă de punerea în aplicare, la nivelul unităţii de învăţământ, a prevederilor acestuia. 
Art. 66. În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv cu prevederile Planului cadru de 

acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi prevenirea delincvenţei 

juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ, asigurarea unui mediu securizat în unităţile 
de învăţământ se realizează de către administraţia publică locală – sector 3 şi ISMB. 

Art. 67. În unitatea de învăţământ, accesul personalului unităţii, elevilor şi al vizitatorilor, se realizează pe 
baza cartelei de acces/legitimaţie de vizitator. 

Art. 68. În urma consultarii Consiliului reprezentativ al parintilor si a Consiliului reprezentativ al elevilor, 

Consiliul profesoral a stabilit pentru elevi ca semn distinctiv ecusonul, vizat anual, în conformitate cu Legea 
nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei în unitatile de învatamânt, cu modificarile si completarile ulterioare.   

Art. 69. Semnele distinctive prevazute la alin. (1) sunt comunicate Directiei Generale de Politie a 
Municipiului Bucuresti și Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti.  

 
 

5.3.2. Comisia de control managerial intern   

 
Art. 70.(1) La nivelul Colegiului Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU” se constituie , prin decizie a directorului, în 

baza hotarârii Consiliului de administratie, Comisia de control managerial intern, în conformitate cu 
prevederile OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea codului controlului intern/managerial, cuprinzând 

standardele de control intern/managerial la entitatile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control 

intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare.   
 (2) Componenţa, modul de organizare şi de lucru, precum si alte elemente privind această comisie se 

stabilesc, in funcţie de complexitatea şi de volumul activităţilor din școală, de către director. Comisia se 
întruneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.   

(3) Atribuţiile comisiei se stabilesc în conformitate cu ROFUIP, şi OSGG nr. 600/2018.  

 
5.3.3. Alte comisii din unităţile de învăţământ   

 
Art. 71. (1) La nivelul şcolii s-au constituit si functioneaza comisii de lucru, conform art. 71/ (1) din OMEC 

5447/2020 şi deciziei directorului unităţii - anexa nr. 1, în baza hotărârii Consiliului de administrație.   
(2) Pentru analiza, monitorizarea și rezolvarea unor situații specifice, consiliul de administrație poate hotărî 

constituirea unor comisii temporare, altele decât cele prevazute în anexa nr. 1 . 

act:107084%200
act:423155%2069824549
act:423155%2069825564
act:423155%2069825564
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Capitolul 6 

Structura, organizarea şi responsabilităţile personalului didactic auxiliar şi nedidactic 

 
6.1.Compartimentul secretariat   

 
Art. 72. — (1) Compartimentul secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar-şef, secretar şi 

informatician. 
(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului. 

(3) Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali sau alte 

persoane interesate din afara unităţii, aprobat de director, în baza hotărârii consiliului de administraţie. 
Art. 73. — Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii: 

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

c) întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de către 

autorităţi, precum şi a corespondenţei unităţii; 
d) înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi actualizarea permanentă 

a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în 
baza hotărârilor consiliului de administraţie; 

e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor naţionale, ale 
examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor prevăzute de legislaţia în 

vigoare sau de fişa postului; 

f) completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor referitoare la situaţia 
şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii; 

g) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare, în 
conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de 

evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţifice; 
h) selecţia, evidenţa şi depunerea documentelor la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de 

păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare”, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei 
naţionale şi cercetării ştiinţifice; 

i) păstrarea şi aplicarea ştampilei unităţii pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente, în 
situaţia existenţei deciziei directorului în acest sens; 

j) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor, potrivit legislaţiei în vigoare 

sau fişei postului; 
k) întocmirea statelor de personal; 

l) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de învăţământ; 
m) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate; 

n) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ; 

o) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare; 

p) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, contractele colective de 
muncă aplicabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, regulamentul intern, hotărârile 

consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 

Art. 73. — (1) Secretarul-şef/Secretarul unităţii de învăţământ pune la dispoziţia personalului condicile de 
prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acestora. 

(2) Secretarul-şef/Secretarul răspunde de securitatea cataloagelor şi verifică, la sfârşitul orelor de curs, 
împreună cu profesorul de serviciu, existenţa tuturor cataloagelor încheind un proces-verbal în acest sens. 

(3) în perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fişet securizat, iar în perioada 
vacanţelor şcolare, la secretariat, în aceleaşi condiţii de siguranţă. 

(4) în situaţii speciale, atribuţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi îndeplinite, prin delegare de sarcini, şi de 

către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unităţii de învăţământ, cu acordul prealabil al 
personalului solicitat. 

(5) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a oricăror acte de 
studii sau documente şcolare de obţinerea de beneficii materiale. 

 

6.2. Compartimentul financiar administrativ  
 

 Art. 74. (1) Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul Colegiului Tehnic 
„COSTIN D. NENIȚESCU” în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, ţinerea evidenţei 
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contabile, întocmirea/transmiterea situaţiilor financiare asupra fondurilor şi patrimoniului unităţii, precum şi 

celelalte activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor.   

   (2) Din compartimentul financiar fac parte administratorul financiar şi ceilalţi angajaţi asimilaţi funcţiei 
prevăzute de legislaţia în vigoare cu denumirea generică de "contabil" sau "contabil şef".   

   (3) Compartimentul financiar este subordonat directorului unităţii de învăţământ.   
Art. 75. Atribuţiile şi responsabilităţile Compartimentul financiar sunt în conformitate cu art. 77 din OMEC 

5447/2020. 
 

   6.3. Management financiar şi administrativ 

Art. 76. (1) Întreaga activitate financiară a Colegiului Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU” se organizează şi se 
desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare.   

(2) Activitatea financiară a școlii se desfăşoară pe baza bugetelor proprii care cuprind, la partea de venituri, 
fondurile provenite din cele trei forme de finanţare - de bază, complementară şi suplimentară, din venituri 

proprii sau din alte surse, iar la partea de cheltuieli, sumele alocate pentru fiecare capitol şi subcapitol al 

clasificaţiei bugetare.   
Art. 77. Pe baza bugetelor aprobate de către autoritatea locală a sectorului 3, directorul şi consiliul de 

administraţie al şcolii actualizează şi definitivează programele anuale de achiziţii publice, stabilind şi celelalte 
măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor 

alocate.   
Art. 78.  Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare   

Art. 79. — (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu şi cuprinde  

personalul nedidactic al unităţii de învăţământ. 
(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

Art. 80. — Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii: 
a) gestionarea bazei materiale; 

b) realizarea reparaţiilor, care sunt în sarcina unităţii, şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, curăţenie şi 

gospodărire a unităţii de învăţământ; 
c) întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale; 

d) realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii de învăţământ; 
e) recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul compartimentului; 

f) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor din gestiune şi 
prezentarea actelor corespunzătoare Serviciului financiar; 

g) evidenţa consumului de materiale; 

h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ privind sănătatea şi 
securitatea în muncă, situaţiile de urgenţă şi P.S.I.; 

i) întocmirea proiectului anual de achiziţii şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor; 
j) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile consiliului de 

administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 

 
Art. 81. Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor financiare 

referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a școlii se realizează în conformitate cu 
prevederile legislaţiei în vigoare.   

Art. 82. (1) Inventarierea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea unităţii de învăţământ se 

realizează în conformitate cu prevederile legale, de către comisia de inventariere, numită prin decizia 
directorului.   

 (2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ 
se supun aprobării consiliului de administraţie de către director, la propunerea motivată a compartimentelor 

funcționale.   
 Art. 83. Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ de stat sunt administrate de către consiliul de 

administraţie.   

 Art. 84. Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care sunt în proprietatea sau administrarea unităţii de 
învăţământ, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de administraţie. 

 
6.4. Biblioteca şcolară  

Art. 85. (1) În Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”, se organizează şi funcţionează biblioteca şcolii, pe 

baza art. 87 din OMEC 5447/2020 şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a 
centrelor de documentare şi informare, aprobat prin ordin al MEC.    

 (2) Bibliotecarul şcolar este angajat în condiţiile prevăzute de lege şi se subordonează directorului școlii.   
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   (3) În conformitate cu prevederile legale, în școală se asigură accesul gratuit al elevilor şi al cadrelor 

didactice la Biblioteca Şcolară Virtuală şi la Platforma şcolară de e-learning înfiinţată de Ministerul Educaţiei 

Naţionale.   
   (4) Platforma şcolară de e-learning este utilizată de către școală, pentru a acorda asistenţă elevilor în 

timpul sau în afara programului şcolar ori pentru cei care, nu pot frecventa temporar şcoala, din motive de 
sănătate.   

 
 

Capitolul 7 

Elevii - Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar 
 

7.1 Dobândirea şi exercitarea calităţii de elev - beneficiar primar al educaţiei 
 

Art. 86. Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învăţământului sunt elevii.   

Art. 87. (1) Dobândirea calităţii de beneficiar primar al educaţiei se face prin înscrierea într-o unitate de 
învăţământ.   

(2) Înscrierea se aprobă de către conducerea unităţii de învăţământ cu respectarea prezentului Regulament 
şi a altor reglementări specifice, urmare a solicitării scrise primite din partea părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali.  
 Art. 88. Înscrierea în clasa a IX-a din învăţământul liceal sau din învăţământul profesional, respectiv în anul 

I din învăţământul postliceal, inclusiv învăţământul profesional şi tehnic dual, se face în conformitate cu 

metodologiile aprobate prin ordin al MEC. 
 Art. 89. Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor de studiu, dacă nu există prevederi 

specifice de admitere în clasa respectivă.   
 Art. 90. — (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la activităţile 

existente în programul fiecărei unităţi de învăţământ.   

(2) Calitatea de elev se dovedeşte cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an şcolar de către unitatea 
de învăţământ la care este înscris elevul.   

 Art. 91. — (1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care 
consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. 

(2) Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru învăţământul 
primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative. 

(3) în cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta personal 

învăţătorului/ institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/ profesorului diriginte actele justificative 
pentru absenţele copilului său. 

(4) Actele medicale pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt, după caz: adeverinţă eliberată de 
medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă/certificat 

medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea sanitară în care elevul a fost internat. 

Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de familie care are în evidenţă fişele 
medicale/carnetele de sănătate ale elevilor. 

(5) în limita a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale 
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului sau ale elevului major, adresate profesorului diriginte 

al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii. 

(6) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor se prezintă în termen de 7 zile de la reluarea 
activităţii elevului şi sunt păstrate de către profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar. 

(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea absenţelor ca nemotivate. 
(8) în cazul elevilor reprezentanţi, absenţele se motivează pe baza actelor justificative, conform prevederilor 

statutului elevului. 
Art. 92. Directorul Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU” aprobă motivarea absenţelor elevilor care 

participă la olimpiadele şcolare naţionale, internaţionale, la concursurile profesionale, la nivel local, 

judeţean/interjudeţean, regional, naţional şi internaţional, la cererea scrisă a profesorilor 
îndrumători/însoţitori.  

Art. 93. Elevii din învăţământul preuniversitar retraşi se pot reînmatricula, la cerere, de regulă la începutul 
anului şcolar, la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, redobândind astfel 

calitatea de elev. 

Art. 94. — (1) Elevii aflaţi în situaţii speciale — cum ar fi naşterea unui copil, detenţie, care au persoane în 
îngrijire şi altele asemenea — sunt sprijiniţi să finalizeze învăţământul obligatoriu. 

(2) Nerespectarea de către elevi a îndatoririlor şi obligaţiilor prevăzute la art. 14 din Statutul elevului, 
aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016, se sancţionează în 

conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. a—f din acelaşi statut. 
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7.2. Activitatea educativă extraşcolară 

 
Art. 95. Activitatea educativă extraşcolară din Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU” este concepută ca 

mediu de dezvoltare personală, ca modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a școlii şi ca 
mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi performanţei şcolare, precum şi de remediere a unor 

probleme comportamentale ale elevilor.   
Art. 96. (1) Activitatea educativă extraşcolară din școală se desfăşoară în afara orelor de curs.    

  (2) Activitatea educativă extraşcolară din școală se poate desfăşura fie în incinta unităţii de învăţământ, fie 

în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şcolare, în baze sportive şi de agrement, 
în spaţii educaţionale, culturale, sportive, turistice, de divertisment.   

Art. 97. (1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în școală, pot fi: culturale, civice, artistice, 
tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, antreprenoriale, pentru protecţie civilă, 

de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat.   

(2) Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, concursuri, festivaluri, 
expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi caravane tematice, 

dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc.   
(3) Activitatea educativă poate fi proiectată atât la nivelul fiecărei clase de elevi, de către profesorul 

diriginte, cât şi la nivelul unităţii de învăţământ, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe 
educative şcolare şi extraşcolare.   

(4) Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al Colegiul Tehnic „COSTIN D. 

NENIȚESCU”, împreună cu consiliul elevilor, în conformitate cu opţiunile elevilor şi ale consiliului 
reprezentativ al părinţilor şi ale asociaţiilor părinţilor, acolo unde acestea există, a tutorilor sau a 

susţinătorilor legali, precum şi cu resursele de care dispune unitatea de învăţământ. 
(5) Pentru organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi a altor 

activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitate de domiciliu, trebuie să se respecte prevederile 

stabilite prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării.   
 (6) Calendarul activităţilor educative extraşcolare este aprobat de consiliul de administraţie al unităţii de 

învăţământ.   
Art. 98. Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul școlii se centrează pe:   

   (a) gradul de dezvoltare şi diversificare a setului de competenţe cheie;   
   (b) gradul de responsabilizarea şi integrare socială;   

   (c) adoptarea unei culturi organizaţionale demne şi decente;   

   (d) gradul de formare a mentalităţii specifice învăţării pe tot parcursul vieţii.   
Art. 99. (1) Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ este realizată, 

anual, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare.   
   (2) Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii de învăţământ este 

prezentat şi dezbătut în consiliul profesoral şi aprobat în consiliul de administraţie.   

   (3) Raportul anual privind activitatea educativă extraşcolară derulată la nivelul unităţii de învăţământ este 
inclus în raportul anual privind calitatea educaţiei din școală.   

Art. 100. Evaluarea activităţii educative extraşcolare derulate la nivelul școlii este parte a evaluării 
instituţionale a școlii.   

 

 
 

CAPITOLUL 8 
Evaluarea elevilor 

 
8.1. Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare 

 

Art.  101. Evaluarea are drept scop orientarea şi optimizarea învăţării.   
Art. 102. (1) Conform legii, evaluările în sistemul de învăţământ românesc se realizează, la nivelul de 

disciplină, domeniu de studiu sau modul de pregătire.   
(2) Evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feed-back real elevilor şi stă la baza planurilor individuale 

de învăţare.   

(3) Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc., nu poate fi folosit ca mijloc de coerciţie, 
acesta reflectând strict rezultatele învăţării, conform prevederilor legale. 

Art. 103. Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe parcursul anului şcolar. 
Art. 104. (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile 

psihopedagogice ale elevilor şi de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi:   
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a) evaluări orale; 

b) teste, lucrări scrise; 

c) experimente şi activităţi practice; 
d) referate; 

e) proiecte; 
f) probe practice; 

g) alte instrumente stabilite de comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării /inspectoratele şcolare. 

(2) În învăţământul secundar şi în cel postliceal, elevii vor avea la fiecare disciplină/modul, cu excepţia celor 

preponderent practice, cel puţin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru.   
Art. 105. Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip şi lucrările semestriale scrise (teze) se 

elaborează pe baza cerinţelor didactico-metodologice stabilite de programele şcolare, parte a curriculumului 
naţional.   

Art. 106. (1) Rezultatele evaluării se exprimă prin note de la 10 la 1 . 

   (2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: "Nota/data".  
   (3) Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul examenelor 

organizate la nivelul unităţii de învăţământ, conform prezentului regulament, se acordă nota 1.  
Art. 107. (1) Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog şi în carnetul de 

elev de către cadrul didactic care le acordă.   
   (2) Numărul de note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la 

lucrarea scrisă semestrială (teză), după caz, trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de 

curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care 
numărul minim de note este de două.   

   (3) În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate semestrial trebuie să fie corelat 
cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învăţământ, precum şi cu structura modulului - pe 

componentele teorie/laborator tehnologic/instruire practică, de regulă, o notă la un număr de 25 de ore. 

Numărul minim de note acordate elevului la un modul este de două.   
   (4) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin o notă în plus faţă de numărul de note 

prevăzute la alin. (2), ultima notă fiind acordată, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului, cu 
condiţia ca elevul să fie prezent la ore.   

   (5) Disciplinele la care se susţin lucrări scrise semestriale (teze), precum şi perioadele de desfăşurare a 
acestora, se stabilesc prin ordin al MEC.   

   (6) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată acestui 

scop şi se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în şcoală până la sfârşitul anului 
şcolar.   

Art. 108. (1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, cadrele didactice au obligaţia să 
încheie situaţia şcolară a elevilor, în condiţiile prezentului regulament.   

   (2) La sfârşitul fiecărui semestru, profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la 

purtare, prin care sunt evaluate frecvenţa şi comportarea elevului, respectarea de către acesta a 
reglementărilor adoptate de unitatea de învăţământ.   

   (3) La sfârşitul fiecărui semestru profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii 
asupra situaţiei şcolare a fiecărui elev.   

Art. 109. (1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de note prevăzut 

de prezentul Regulament.   
   (2) La disciplinele de studiu la care nu se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se 

obţine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de 
sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.   

   (3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepţia notei de la 
lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.   

   (4) La disciplinele de studiu la care se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza) media semestrială se 

calculează astfel: "media semestriala = (3M+T)/4", unde "M" reprezintă media la evaluarea periodică, iar "T" 
reprezintă nota obţinută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obţinută se rotunjeşte la cel mai 

apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.   
   (5) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale, 

calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. În cazul în care elevul a fost scutit medical, pe un 

semestru, la disciplina educaţie fizică şi sport, media de pe semestrul în care elevul nu a fost scutit devine 
media anuală.   

   (6) Nota lucrării scrise semestriale (teză) şi mediile semestriale şi anuale se consemnează în catalog cu 
cerneală roşie.   
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   (7) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate autonomă 

de instruire. Media unui modul se calculează din notele obţinute pe parcursul desfăşurării modulului, conform 

prevederilor de la alin. (2). Încheierea mediei unui modul care se termină pe parcursul anului se face în mod 
obligatoriu în momentul finalizării acestuia, nefiind condiţionată de sfârşitul semestrului. Aceasta este 

considerată şi media anuală a modulului.   
   (8) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la toate 

disciplinele şi de la purtare. Media generală, în cazul curriculumului organizat pe module, se calculează în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare, media generală a unui modul fiind similară cu media 

generală a unei discipline.   

Art. 110. În învăţământul secundar inferior şi secundar superior şi postliceal mediile semestriale şi anuale 
pe disciplină/modul se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina/modulul. 

Mediile la purtare se consemnează în catalog de profesorii diriginţi ai claselor. 
Art. 111.  (1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. 

Acestor elevi nu li se acordă note şi nu li se încheie media la această disciplină în semestrul sau în anul în 

care sunt scutiţi medical.   
   (2) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport va consemna în catalog, la rubrica 

respectivă, "scutit medical în semestrul.... " sau "scutit medical în anul şcolar......", specificând totodată 
documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia. Documentul medical va fi ataşat la dosarul personal 

al elevului, aflat la secretariatul unităţii de învăţământ.   
   (3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de 

educaţie fizică şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele la aceste 

ore se consemnează în catalog.   
   (4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi sport, cadrul 

didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere recomandările medicale, de exemplu: 
arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului etc.   

Art. 112.  Şcolarizarea elevilor sportivi nominalizaţi de federaţiile naţionale sportive pentru centrele 

naţionale olimpice/de excelenţă se realizează în unităţi de învăţământ situate în apropierea acestor structuri 
sportive şi respectă dinamica selecţiei loturilor. Situaţia şcolară, înregistrată în perioadele în care elevii se 

pregătesc în aceste centre, se transmite Colegiului Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”. În cazul în care 
şcolarizarea se realizează în unităţi de învăţământ care nu pot asigura pregătirea elevilor la unele discipline 

de învăţământ, situaţia şcolară a acestor elevi se poate încheia, la disciplinele respective, la Colegiul Tehnic 
„COSTIN D. NENIȚESCU”, după întoarcerea acestora, conform prezentului Regulament.   

Art. 113. Participarea la ora de religie se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art. 114. — (1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai elevilor minori, respectiv elevii majori care doresc să 
îşi exercite dreptul de a participa la ora de religie îşi exprimă opţiunea în scris, într-o cerere adresată unităţii 

de învăţământ, în care precizează şi numele cultului solicitat. 
(2) Schimbarea opţiunii de a frecventa ora de Religie se face tot prin cerere scrisă a elevului major, 

respectiv a părintelui tutorelui legal instituit pentru elevul minor. 

(3) În situaţia în care părinţii/tutorii sau susţinătorilor legali ai elevului minor, respectiv elevul major decid, 
în cursul anului şcolar, schimbarea opţiunii de a frecventa ora de Religie, situaţia şcolară a elevului respectiv 

pe anul în curs se încheie fără disciplina Religie. 
(4) În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile 

necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină. 

(5) Elevilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (3) şi (4) li se vor asigura activităţi educaţionale alternative 
în cadrul unităţii de învăţământ, stabilite prin hotărârea consiliului de administraţie. 

Art. 115. — (1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de 
studiu/modul cel puţin media anuală 5,00, iar la purtare, media anuală 6,00.   

Art. 116. Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară 
la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive:   

   a) au absentat, motivat şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un 

semestru la disciplinele/modulele respective.   
   b) au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ în urma unor solicitări oficiale, 

pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi sportive, interne şi 
internaţionale, cantonamente şi pregătire specializată;   

   c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de MEC;   

   d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări;   
   e) nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor, sau nu au 

calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate în catalog de 
către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus, neimputabile personalului didactic de predare.  
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Art. 117. (1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele 4 săptămâni 

de la revenirea la şcoală.   

   (2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la alin. (1) se face pe baza notelor consemnate în 
rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.   

   (3 Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea, a celor declaraţi amânaţi pe 
semestrul I care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform prevederilor alin. (1) şi (2) sau a celor amânaţi 

anual se face înaintea sesiunii de corigenţe, într-o perioadă stabilită de consiliul de administraţie. Elevii 
amânaţi, care nu promovează la una sau două discipline/module de studiu în sesiunea de examene de 

încheiere a situaţiei şcolare a elevilor amânaţi, se pot prezenta la sesiunea de examene de corigenţe.  

Art. 118. (1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin calificativul „Insuficient“/medii anuale sub 5,00 la cel 
mult două discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a 

situaţiei şcolare la cel mult două discipline de studiu.  
(2) În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declaraţi corigenţi:  

a)elevii care obţin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului şcolar, indiferent de 

numărul modulelor nepromovate; b)elevii care obţin medii sub 5,00 la cel mult două module care se 
finalizează la sfârşitul anului şcolar, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a 

situaţiei şcolare la cel mult două module.  
(3) Pentru elevii corigenţi se organizează anual o singură sesiune de examene de corigenţă, într-o perioadă 

stabilită de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 
(4) Pentru elevii corigenţi menţionaţi la alin. (2) lit. a) se organizează şi o sesiune specială de examene de 

corigenţă, în ultima săptămână a anului şcolar. Media fiecărui modul, obţinută în cadrul sesiunii speciale de 

corigenţă, este şi media anuală a modulului. 
 Art. 119.  Sunt declaraţi repetenţi:   

 a) elevii care au obţinut medii anuale sub 5 la mai mult de două discipline de învăţământ/module care se 
finalizează la sfârşitul anului şcolar. Prevederile se aplică şi elevilor care nu au promovat, la mai mult de 

două module, la examenele de corigenţă în sesiunea specială, organizată în conformitate cu Art. 118, alin. 

4.   
b) elevii care au obţinut la purtare media anuală mai mică de 6,00;   

c) elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă sau la sesiunea specială prevăzută 
la Art. 118 alin. (4) sau care nu promovează examenul la toate disciplinele/modulele la care se află în 

situaţie de corigenţă;   
d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la cel puţin o 

disciplină/modul;   

e) elevii exmatriculaţi, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele şcolare "Repetent prin 
exmatriculare, cu drept de reînscriere în școală sau în altă unitate de învăţământ", respectiv "fără drept de 

înscriere în nicio unitate de învăţământ pentru o perioadă de 3 ani".   
Art. 120. (1) Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, la 

Colegiul Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU”, inclusiv cu depăşirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut 

de lege, sau se pot transfera la altă unitate de învăţământ.   
 (2) Pentru elevii din învăţământul secundar superior şi din învăţământul postliceal declaraţi repetenţi la 

sfârşitul primului an de studii, reînscrierea se poate face şi peste cifra de şcolarizare aprobată.   
 (3) În ciclul superior al liceului şi în învăţământul postliceal cu frecvenţă, elevii se pot afla în situaţia de 

repetenţie de cel mult două ori. Anul de studiu se poate repeta o singură dată.   

 (4) Continuarea studiilor de către elevii din ciclul superior al liceului sau din învăţământul postliceal, care 
repetă a doua oară un an şcolar sau care se află în stare de repetenţie pentru a treia oară, se poate realiza 

în învăţământul cu frecvenţă redusă.  
 Art. 121. (1) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de 

învăţământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se acordă de către director, în 
cazuri justificate, o singură dată pe an școlar. 

(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, în termen de 24 de ore de la 

afişarea rezultatelor examenului de corigenţă.   
   (3) Reexaminarea se desfăşoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de 

data începerii cursurilor noului an şcolar.   
   (4) Comisia de reexaminare se numeşte de către director şi este formată din alte cadre didactice decât 

cele care au făcut examinarea.   

Art. 122. (1) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi pentru an şcolar, examinarea se face din toată 
materia studiată în anul şcolar, conform programei şcolare.   

   (2) Pentru elevii amânaţi pentru un semestru, examinarea în vederea încheierii situaţiei, se face numai din 
materia acelui semestru.   
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   (3) Pentru elevii care susţin examene de diferenţă, examinarea se face din materia studiată în anul şcolar 

respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcţie de situaţie.   

   (4) Disciplinele/modulele la care se dau examene de diferenţă sunt cele prevăzute în trunchiul comun şi în 
curriculumul diferenţiat al specializării/calificării profesionale ale clasei la care se face transferul şi care nu au 

fost studiate de candidat. Se susţine examen separat pentru fiecare an de studiu.   
   (5) În situaţia transferării elevului după semestrul I, secretarul şcolii înscrie în catalogul clasei la care se 

transferă candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care elevul le studiază la 
specializarea la care s-a transferat. Notele obţinute la examenele de diferenţe susţinute la 

disciplinele/modulele prevăzute în trunchiul comun şi în curriculum diferenţiat ale specializării/calificării 

profesionale a clasei la care se transferă şi care nu au fost studiate de candidat anterior transferului 
reprezintă mediile pe semestrul I la disciplinele/modulele respective.   

   (6) Nu se susţin examene de diferenţă pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii.   
   (7) În cazul elevilor transferaţi, aceştia preiau disciplinele opţionale ale clasei în care se transferă. În 

situaţia transferului elevului la începutul semestrului al II-lea sau în cursul acestuia, mediile semestriale 

obţinute la disciplinele opţionale ale clasei, la sfârşitul semestrului al II-lea, devin medii anuale pentru 
disciplina respectivă.   

   (8) În cazul transferului pe parcursul anului şcolar, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului îşi 
asumă în scris responsabilitatea însuşirii de către elev a conţinutului programei şcolare parcurse până în 

momentul transferului, la disciplinele opţionale, la unitatea de învăţământ primitoare.   
   (9) În situaţia menţionată la alin. (7), în foaia matricolă vor fi trecute şi disciplinele opţionale pe care le-a 

parcurs elevul la unitatea de învăţământ de la care se transferă, la care are situaţia şcolară încheiată pe 

primul semestru, cât şi pe cele ale clasei din unitatea de învăţământ la care se transferă. În acest caz, media 
semestrială la fiecare din aceste discipline opţionale devine medie anuală.   

   (10) În cazul transferului elevilor corigenţi la cel mult două discipline/module, cu schimbarea 
profilului/specializării/calificării profesionale, şi care nu vor mai studia la unitatea de învăţământ primitoare 

disciplinele/modulele respective, se vor susţine doar examenele de diferenţă. Prevederea se aplică şi în cazul 

elevilor declaraţi amânaţi.   
Art. 123. (1) Obligaţia de a frecventa învăţământul obligatoriu la forma cu frecvenţă încetează la vârsta de 

18 ani. Persoanele care nu au finalizat învăţământul obligatoriu până la această vârstă şi care au depăşit cu 
mai mult de trei ani vârsta clasei îşi pot continua studiile, la cerere şi la forma de învăţământ cu frecvenţă, 

cursuri serale sau la forma cu frecvenţă redusă.   
(2) Persoanele care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi care nu au 

absolvit învăţământul primar până la vârsta de 14 ani, precum şi persoanele care au depăşit cu mai mult de 

patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi care nu au finalizat învăţământul secundar inferior pot 
continua studiile, la solicitarea acestora, şi în programul „A doua şansă“, conform metodologiei aprobate prin 

ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.  
Art. 124. (1) Elevii care, indiferent de cetăţenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ 

din altă ţară sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României 

activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări pot dobândi calitatea de elev în România 
numai după recunoaşterea sau echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene, Inspectoratul Şcolar al 

Municipiului Bucureşti, respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după 
susţinerea examenelor de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de echivalare.  

(2) Elevii menţionaţi la alin. (1) vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea procedurii de echivalare, 

indiferent de momentul în care părinţii sau reprezentanții legali ai acestora solicită şcolarizarea. 
(3) Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate menţiunile privind evaluările şi 

frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoaşterii şi a echivalării studiilor 
parcurse în străinătate şi după promovarea eventualelor examene de diferenţă. 

(4) Indiferent de cetăţenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se face, 
prin decizie, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie luate în 

baza analizării raportului întocmit de o comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu 

pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unităţii de învăţământ, din care fac parte şi 
directorul/directorul adjunct şi un psiholog/consilier şcolar.  

(5) Evaluarea situaţiei elevului şi decizia menţionată la alin. (4) vor ţine cont de: vârsta şi nivelul dezvoltării 
psihocomportamentale a elevului, de recomandarea părinţilor, de nivelul obţinut în urma unei evaluări orale 

sumare, de perspectivele de evoluţie şcolară. 

(6) În cazul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei privind 
nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris la clasa pentru care optează părinţii, pe 

răspunderea acestora asumată prin semnătură. 
(7) Dosarul de echivalare va fi depus de către părinţii sau reprezentantii legali ai elevului la unitatea de 

învăţământ la care este înscris elevul ca audient. Unitatea de învăţământ transmite dosarul către 
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inspectoratul şcolar, în termen de cel mult 5 zile de la înscrierea elevului ca audient. Dosarul este transmis, 

în maximum 5 zile de la înregistrare, de către inspectoratul şcolar către compartimentul de specialitate din 

minister, numai în cazul echivalării claselor a XI-a şi a XII-a, pentru recunoaşterea şi echivalarea celorlalte 
clase aplicându-se normele legale în vigoare. Ministerul Educaţiei și Cercetării emite documentul de 

echivalare în termen de 30 de zile de la primirea dosarului.   
(8) În cazul în care părinţii, tutorii sau susţinătorii legali nu au depus dosarul în termen de 30 de zile de la 

înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase absolvite în România sau în 
clasa stabilită de comisia prevăzută la alin. (4). 

(9) În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea inspectoratelor şcolare 

judeţene, Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv al ministerului privind recunoaşterea şi 
echivalarea studiilor, elevul audient este înscris în catalogul clasei şi i se transferă din catalogul provizoriu 

toate menţiunile cu privire la activitatea desfăşurată — note, absenţe etc. 
(10) În situaţia în care studiile făcute în străinătate sau la organizaţii furnizoare de educaţie care 

organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte 

ţări nu au fost echivalate sau au fost echivalate parţial de către inspectoratele şcolare judeţene, 
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv de către minister, iar între ultima clasă echivalată şi 

clasa în care este înscris elevul ca audient există una sau mai multe clase ce nu au fost 
parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la alin. (4) solicită inspectoratului şcolar, în scris, în 

termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în vederea încheierii situaţiei şcolare pentru anii 
neechivalaţi sau care nu au fost parcurşi promovaţi. 

(11)  În contextul prevăzut la alin. (10) inspectoratul şcolar constituie o comisie de evaluare formată din 

cadre didactice şi cel puţin un inspector şcolar/profesor metodist, care evaluează elevul, în termen de cel 
mult 20 de zile, pe baza programelor şcolare în vigoare, la toate disciplinele/modulele din planul-cadru de 

învăţământ, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost parcurse ori promovate. După promovarea 
tuturor examenelor, elevul este înscris în clasa următoare ultimei clase promovate, fie prin recunoaştere şi 

echivalare, fie prin promovarea examenelor prevăzute la alin. (10). Modul de desfăşurare şi rezultatele 

evaluării vor fi trecute într-un proces-verbal care se păstrează în unitatea de învăţământ în care elevul 
urmează să frecventeze cursurile. Această procedură se aplică şi în cazul persoanelor, indiferent de cetăţenie 

sau statut, care solicită continuarea studiilor şi înscrierea în sistemul românesc, fără a prezenta documente 
care să ateste studiile efectuate în străinătate sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi 

desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări, care nu 
sunt înscrise în Registrul special al Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul 

Preuniversitar  

(12) Elevul este examinat în vederea completării foii matricole cu notele aferente fiecărei discipline din 
fiecare an de studiu neechivalat, în ordine inversă, începând cu ultimul an de studiu. Dacă elevul nu 

promovează examenele prevăzute la alin. (10) la 3 sau mai multe discipline/module, acesta este evaluat, 
după caz, pentru o clasă inferioară. Dacă elevul nu promovează examenul de diferenţă la cel mult două 

discipline, acesta este examinat pentru clasele inferioare, apoi sunt afişate rezultatele evaluării. Dacă 

părintele, tutorele sau susţinătorul legal, respectiv elevul major solicită reexaminarea în termen de 24 de ore 
de la afişarea rezultatelor primei examinări, se aprobă reexaminarea. în cazul în care nu promovează nici în 

urma reexaminării, elevul este înscris în prima clasă inferioară pentru care a promovat examenele la toate 
disciplinele. 

(13) Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea şi participarea la cursul de iniţiere în limba 

română se fac conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Pentru 
persoanele care solicită sau beneficiază de o forma de protecţie internaţională, înscrierea în învăţământul 

românesc, la oricare din formele de învăţământ, se poate face, în cazul elevilor majori, la solicitarea acestor 
persoane sau, în cazul elevilor minori, la solicitarea părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. Înscrierea în 

învăţământul românesc se poate face, în condiţiile participării la cursul de iniţiere în limba română şi, după 
caz, fie după primirea avizului privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor de către instituţiile abilitate, fie 

după parcurgerea procedurilor prevăzute la alin. (10), (11) şi (12). Persoanele care solicită sau beneficiază 

de o formă de protecţie internaţională pot opta pentru continuarea studiilor inclusiv în cadrul programului «A 
doua şansă», conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, simultan cu 

participarea la cursul de iniţiere în limba română  
(14) Copiilor lucrătorilor migranţi li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul la învăţământul 

obligatoriu din România. 

(15) Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în învăţământul românesc li se aplică prevederile 
elaborate de minister privind şcolarizarea elevilor străini în învăţământul preuniversitar din România. 

(16) Prin excepţie de la prevederile alin (1)-(12), în temeiul Legii nr. 356/2007 pentru aderarea României la 
Convenţia privind definirea statutului şcolilor europene, adoptată la Luxemburg la 21 iunie 1994, elevilor 

români înscrişi în sistemul şcolilor europene, reintegraţi în sistemul educaţional naţional, li se recunosc şi li se 
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echivalează în procedură simplificată, pe baza cererii avizate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin 

direcţia cu atribuţii în domeniul şcolilor europene, notele/calificativele obţinute, cu încadrarea în clasa 

corespunzătoare, 
 Art. 125. (1) Elevilor din Colegiul Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU”, care urmează să continue studiile în 

alte ţări pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul în școală, la solicitarea scrisă a părintelui, 
tutorelui sau reprezentantului legal.    

(2) În cazul în care o persoană, indiferent de cetăţenie sau statut, solicită înscrierea în sistemul de 
învăţământ românesc după începerea cursurilor noului an şcolar, se aplică procedura referitoare la 

recunoaştere şi echivalare şi, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă nu i se poate echivala 

anul şcolar parcurs în străinătate.  
Art. 126. (1) Consiliul profesoral din Colegiul Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU” validează situaţia şcolară a 

elevilor, pe clase, în şedinţă de încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul consiliului o 
consemnează în procesul-verbal, menţionându-se numărul elevilor promovaţi, numărul şi numele elevilor 

corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00.   

   (2) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris părinţilor sau 
reprezentanţilor legali sau, după caz, elevilor majori, de către profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de la 

încheierea cursurilor fiecărui semestru/an şcolar.   
   (3) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, profesorul diriginte comunică în scris părinţilor, tutorelui sau 

susţinătorului legal, programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei 
şcolare.   

   (4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui/ reprezentantului legal sau al elevului/absolventului 

major, documentele elevului, cu excepţia situaţiei prevăzute de Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 

8.2. Examenele organizate la nivelul unităţilor de învăţământ   

 
Art. 127. — (1) Examenele organizate de unităţile de învăţământ sunt: 

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

c) examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este condiţionată de 
promovarea unor astfel de examene; 

(2) Organizarea în unităţile de învăţământ a examenelor de admitere în învăţământul liceal sau profesional, 

inclusiv învăţământ profesional şi tehnic dual, precum şi a examenelor şi evaluărilor naţionale se face 
conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei și cercetării. 

Art.128. Desfăşurarea examenelor de diferenţă are loc, de regulă, în perioada vacanţelor şcolare.   
Art.129. La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de învăţământ la alta 

nu se acordă reexaminare.   

Art. 130. (1) Pentru desfăşurarea examenelor există 3 tipuri de probe: scrise, orale şi practice, după caz. 
La toate examenele se susţin, de regulă, două din cele trei probe - proba scrisă şi proba orală.   

(2) Pentru disciplinele/modulele de studiu la care, datorită profilului sau/şi specializării/calificării 
profesionale, este necesară şi proba practică, modalităţile de susţinere a acesteia, precum şi cea de-a doua 

probă de examen sunt stabilite de directorul unităţii de învăţământ împreună cu membrii comisiei pentru 

curriculum 
 (3)  Proba practică se susţine la disciplinele/modulele care au, preponderent, astfel de activităţi.   

 (4) Directorul Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU” stabileşte, prin decizie, în baza hotărârii consiliului 
de administraţie, componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. Sesiunea de corigenţe are un 

preşedinte şi câte două cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie pe disciplină. Comisia este 
responsabilă de realizarea subiectelor.   

   (5) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeaşi specialitate sau după caz 

specialităţi înrudite/ din aceeaşi arie curriculară.   
   (6) Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre cadrele didactice este cel care a predat elevului 

disciplina/modulul de învăţământ în timpul anului şcolar. În mod excepţional, în situaţia în care între elev şi 
profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, în comisia de examinare este numit un alt 

cadru didactic de aceeaşi specialitate sau după caz de specialităţi înrudite din aceeaşi arie curriculară.   

Art. 131. (1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 90 de minute pentru învăţământul secundar şi 
postliceal, din momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau al primirii, de către elev, a foii cu subiecte. 

Proba scrisă conţine două variante de subiecte, dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere.   
   (2) Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog cadru didactic-elev, pe baza biletelor de examen. 

Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susţin examenul la 
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disciplina/modulul respectivă/respectiv. Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate schimba biletul de 

examen cel mult o dată.   

   (3) Fiecare cadru didactic examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susţinută de aceasta. 
Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi şi fracţionare. Media 

aritmetică a notelor acordate la cele două sau trei probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată, 
reprezintă nota finală la examenul de corigenţă, fracţiunile de 50 de sutimi rotunjindu-se în favoarea 

elevului.   
   (4) Media obţinută de elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, calculată cu două zecimale, 

fără rotunjire, a notelor finale acordate de cei 2 examinatori. Între notele finale acordate de cei 2 

examinatori nu se acceptă o diferenţă mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face preşedintele 
comisiei de examen.   

Art. 132. (1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen, dacă obţine cel puţin 
media 5,00.   

   (2) Sunt declaraţi promovaţi anual elevii care obţin, la fiecare disciplină/modul la care susţin examenul de 

corigenţă, cel puţin media 5,00.   
   (3) Media obţinută la examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi 

pentru un an şi la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată timp de un an şcolar, 
constituie media anuală a disciplinei respective şi intră în calculul mediei generale anuale.   

   (4) La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pe semestrul al doilea sau la 
examenul de diferenţă care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, media obţinută 

constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă.   

Art. 133. (1) Elevii corigenţi sau amânaţi, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, 
dovedite cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la o dată 

ulterioară, stabilită de consiliul de administraţie, dar nu mai târziu de începerea cursurilor noului an şcolar. 
(2) În situaţii excepţionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, inspectoratul 

şcolar poate aproba susţinerea examenului şi după începerea cursurilor noului an şcolar. 

Art. 134. (1) Rezultatele obţinute la examenele de încheiere a situaţiei şcolare, la examenele pentru elevii 
amânaţi şi la examenele de corigenţă, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în catalogul de 

examen de către cadre didactice examinatoare şi se trec în catalogul clasei de către secretarul şef/secretarul 
unităţii de învăţământ, în termen de maximum 5 zile de la afişarea rezultatelor, dar nu mai târziu de data 

începerii cursurilor noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor prevăzute la Art. 133 alin. (2), când rezultatele se 
consemnează în catalogul clasei în termen de 5 zile de la afişare.   

   (2) Rezultatele obţinute de elevi la examenele de diferenţă se consemnează în catalogul de examen, de 

către cadrele didactice examinatoare, iar în registrul matricol şi în catalogul clasei de către secretarul 
şef/secretarul unităţii de învăţământ.   

   (3) În catalogul de examen se consemnează notele acordate la fiecare probă, nota finală acordată de 
fiecare cadru didactic examinator, precum şi media obţinută de elev la examen. Catalogul de examen se 

semnează de către examinatori şi de către preşedintele comisiei, imediat după terminarea examenului.   

   (4) Preşedintele comisiei de examen predă secretarului unităţii de învăţământ toate documentele specifice 
acestor examene: cataloagele de examen, lucrările scrise şi însemnările elevilor la proba orală/practică. 

Aceste documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de data începerii 
cursurilor noului an şcolar, cu excepţia situaţiilor prevăzute la Art. 133 alin. (2).   

   (5) Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în arhiva 

unităţii de învăţământ timp de un an.   
   (6) Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei pentru elevii amânaţi, 

precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează, la loc vizibil, a doua zi după încheierea sesiunii de 
examen şi se consemnează în procesul-verbal al primei şedinţe a consiliului profesoral.   

   Art. 135. După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei de corigenţă sau de reexaminare, 
profesorul diriginte consemnează în catalog situaţia şcolară a elevilor care au participat la aceste examene.   

 

Capitolul 9. 
Transferul elevilor - beneficiarii primari ai educaţiei     

 
Art. 136. Elevii au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, de la o 

filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de 

învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ la care se face transferul.   

Art. 137. Transferul copiilor şi elevilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de 
învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al unităţii de 

învăţământ de la care se transferă.  
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Art. 138. (1)  Elevii din Colegiul Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU” se pot transfera de la o clasă la alta, în 

școală sau la o unitate de învăţământ, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă.   

  (2) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de elevi la 
clasă, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului maxim, în scopul efectuării transferului.   

Art. 139. — (1) În învăţământul antepreşcolar/preşcolar, primar, gimnazial, învăţământul profesional, liceal, 
postliceal, precum şi în învăţământul profesional şi tehnic dual elevii se pot transfera de la o 

grupă/formaţiune de studiu la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ, sau de la o unitate de învăţământ la 
alta, în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/formaţiune de studiu . 

(2) Disciplinele/Modulele la care se susţin examene de diferenţă se stabilesc prin compararea celor două 

planuri-cadru. Modalităţile de susţinere a acestor diferenţe se stabilesc de către consiliul de administraţie al 
unităţii de învăţământ şi la propunerea membrilor catedrei. 

Art. 140.— Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot 
transfera, păstrând forma de învăţământ, cu respectarea următoarelor condiţii: 

Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot transfera, 

păstrând forma de învăţământ, cu respectarea următoarelor condiţii:   

a) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă 

media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită 

transferul; în situaţii medicale deosebite, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/a municipiului 
Bucureşti, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificative şi în situaţiile excepţionale prevăzute 

la art. 142 alin. (4), elevii din clasa a IX-a a învăţământului liceal pot fi transferaţi şi în cursul primului 
semestru sau înainte de începerea acestuia, cu respectarea condiţiei de medie menţionate anterior şi în 

limita efectivelor maxime la clasă, stabilite de lege;  

b) în cadrul învăţământului liceal, elevii din clasele a X-a - a XII/XIII-a se pot transfera, de regulă, dacă 

media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită 
transferul;  

c) în cadrul învăţământului profesional cu durata de 3 ani, elevii de la clasa a IX-a se pot transfera numai 

după primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la 
calificarea profesională la care se solicită transferul; în situaţii medicale deosebite, elevii din clasa a IX-a a 

învăţământului profesional cu durata de 3 ani pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de 

începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judeţene/a municipiului Bucureşti, cu respectarea 
condiţiei de medie menţionate anterior;  

d) în cadrul învăţământului profesional cu durata de 3 ani, elevii din clasele a X-a şi a XI-a se pot transfera, 

de regulă, dacă media lor din ultimul an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se 
solicită transferul. Excepţiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul de administraţie;  
e) elevii din clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a din învăţământul liceal se pot transfera în aceeaşi clasă în 

învăţământul profesional cu durata de 3 ani după susţinerea examenelor de diferenţă, în limita efectivului de 
30 de elevi la clasă şi în baza criteriilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ la care se solicită transferul;  
f) elevii care au finalizat clasa a IX-a a învăţământului profesional cu durata de 3 ani se pot transfera doar în 

clasa a IX-a a învăţământului liceal, cu respectarea mediei de admitere la profilul şi specializarea la care 
solicită transferul. Elevii din clasele a X-a şi a XI-a din învăţământul profesional cu durata de 3 ani se pot 

transfera în clasa a X-a din învăţământul liceal, cu respectarea condiţiei de medie a clasei la care solicită 
transferul şi după promovarea examenelor de diferenţă;  
g) elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la învăţământul cu frecvenţă 

cursuri de zi la învăţământul cu frecvenţă cursuri serale, în anul terminal, după absolvirea semestrului I şi 
după susţinerea, dacă este cazul, a examenelor de diferenţă.  
(2) Prevederile alin. (1) lit. c), d), e) şi f) se aplică şi în cazul învăţământului profesional şi tehnic dual. 

 
Art. 141. Elevii din învăţământul liceal, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal se pot 

transfera de la o formă de învăţământ la alta astfel:   
   a) elevii de la învăţământul cu frecvenţă redusă, se pot transfera la forma de învăţământ cu frecvenţă, 

după susţinerea şi promovarea examenelor de diferenţă, dacă au media anuală cel puţin 7,00, la fiecare 

disciplină/modul de studiu, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă şi potrivit criteriilor prevăzute în 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ; transferul se face, de regulă în aceeaşi 

clasă, cu excepţia elevilor din clasa terminală de la învăţământul cu frecvenţă redusă, pentru care durata 
studiilor este mai mare cu un an, care se pot transfera în clasa terminală din învăţământul cu frecvenţă;   

   b) elevii de la învăţământul cu frecvenţă se pot transfera la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, în 

limita efectivelor maxime de elevi la clasă;   
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   c) elevii din clasele terminale ale învăţământului liceal se pot transfera de la învăţământul cu frecvenţă la 

învăţământul cu frecvenţă redusă, în anul terminal, după absolvirea semestrului I şi după susţinerea, dacă 

este cazul, a examenelor de diferenţă. Elevii din învăţământul profesional şi tehnic dual se pot transfera în 
învăţământul care nu are caracteristicile acestei forme de organizare, după susţinerea, dacă este cazul, a 

examenelor de diferenţă, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă şi potrivit criteriilor prevăzute în 
regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; elevii din învăţământul liceal, profesional 

şi postliceal se pot transfera în învăţământul profesional şi tehnic dual, după susţinerea, dacă este cazul, a 
examenelor de diferenţă, cu respectarea prevederilor legale privind efectivele de elevi la clasă. 

Art. 142. (1) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, profilul şi/sau specializarea se 

efectuează, de regulă, în perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară. Prin excepţie, transferurile de la 
nivelurile antepreşcolar şi preşcolar se pot face oricând în timpul anului şcolar, ţinând cont de interesul 

superior al copilului. 

(2) Transferurile în care se schimbă forma de învăţământ se efectuează în următoarele perioade:  

a) de la învăţământul cu frecvenţă la cel cu frecvenţă redusă, de regulă în perioada intersemestrială sau a 

vacanţei de vară; în aceleaşi perioade se efectuează şi transferul la/de la învăţământul profesional şi tehnic 

şi de la/la învăţământul dual la învăţământul liceal tehnologic. Transferurile în cursul anului şcolar se pot 

aproba în mod excepţional în cazurile precizate la alin (4);  
b) de la învăţământul cu frecvenţă redusă la cel cu frecvenţă, numai în perioada vacanţei de vară. 

(3) Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, cu schimbarea profilului şi/sau a specializării, se 

efectuează, de regulă, în perioada vacanţei de vară, conform hotărârii consiliului de administraţie al unităţii 
de învăţământ la care se solicită transferul. 

(4) Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea 
prevederilor prezentului regulament, în următoarele situaţii:  

a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului 

Bucureşti;  
b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de 

sănătate publică;  
c) de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional;  

d) la/de la învăţământul de artă, sportiv şi militar;  

e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv la 
celelalte clase;  

f) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar 
 

Art. 143. Gemenii, tripleţi etc. se pot transfera în clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea 
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal sau la cererea elevilor dacă aceştia sunt majori, cu aprobarea 

directorului unităţii de învăţământ.   

Art. 144. (1) În mod excepţional, elevii din unităţile de învăţământ liceal şi postliceal din sistemul de 
apărare, ordine publică şi securitate naţională declaraţi „Inapt“/ „Necorespunzător“ pentru cariera militară, 

cei care comit abateri grave sau cei care nu doresc să mai urmeze cursurile respectivelor unităţi de 
învăţământ se transferă în unităţi de învăţământ din reţeaua Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în timpul 

anului şcolar. Transferul se efectuează cu respectarea prevederilor prezentului regulament, precum şi a 

reglementărilor specifice ministerelor de care aparţin unităţile de învăţământ unde este înmatriculat elevul. 
(2) Copiii personalului în activitate, decedat, rănit sau încadrat în grad de invaliditate conform legii, din 

următoarele categorii: cadre militare, militari angajaţi pe bază de contract, funcţionari publici cu statut 
special, în timpul sau din cauza serviciului militar, personal civil, se pot transfera, la cerere, din unităţile de 

învăţământ liceal sau postliceal din reţeaua Ministerului Educaţiei şi Cercetării în unităţile de învăţământ liceal 

şi postliceal din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, dacă îndeplinesc criteriile de 
recrutare şi au fost declaraţi „Admis“ la probele de selecţie, în baza dosarului de candidat, conform 

reglementărilor specifice ministerului respectiv. 
Art. 145. (1) Elevii din învăţământul preuniversitar particular sau confesional se pot transfera la Colegiul 

Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU”, în condiţiile prezentului regulament.   
(2) Elevii din Colegiul Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU” se pot transfera în învăţământul particular, cu 

acordul unităţii primitoare şi în condiţiile stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare.   

Art. 146. — (1) Pentru copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, în funcţie de evoluţia acestora se pot 
face propuneri de reorientare dinspre învăţământul special/special integrat spre învăţământul de masă şi 

invers. 
(2) Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul în cauză sau de către 

părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului şi de către consilierul pedagog şcolar. Decizia de reorientare 

se ia de către comisia de orientare şcolară şi profesională din cadrul centrului judeţean de resurse şi 
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asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, cu acordul 

părinţilor sau a reprezentanților legali. 

Art. 147. — După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite situaţia 
şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care se transferă elevul este 

obligată să trimită la unitatea de învăţământ primitoare situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 
zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei şcolare de către unitatea de învăţământ la 

care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient. 
 

Capitolul 10  

Evaluarea unităţilor de învăţământ  
 

Capitolul 10.1  
Dispoziţii generale  

Art. 148. – Evaluarea instituţională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme 

fundamentale: a)inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ; b)evaluarea internă şi 
externă a calităţii educaţiei.  

 (1) Inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ reprezintă o activitate de evaluare 
generală a performanţelor diferitelor categorii de unităţi de învăţământ, prin raportare explicită la politicile 

educaţionale, la scopurile şi obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate în funcţionarea acestora.  
(2) Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratele şcolare şi minister, prin 

inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu prevederile regulamentului de 

inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de minister.  
(3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratele şcolare: 

a)îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare-evaluare; b)îndrumă, 
controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului unităţilor de învăţământ.  

(4) Conducerea unităţilor de învăţământ şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia şcolară, cu 

excepţia situaţiilor în care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, acestea nu îşi pot desfăşura 
activităţile profesionale curente.  

 
Capitolul 10.2 

Evaluarea internă a calităţii educaţiei  
Art.149.  

(1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru unitatea de învăţământ şi este 

centrată preponderent pe rezultatele învăţării.  
(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul 

preuniversitar.  
Art.150. 

(1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se înfiinţează 

comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC).  
(2) Pe baza legislaţiei în vigoare, unitatea de învăţământ elaborează şi adoptă propria strategie şi 

propriul regulament de funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.  
(3) Conducerea unităţii de învăţământ este direct responsabilă de calitatea educaţiei furnizate.  

Art. 151. În procesele de autoevaluare şi monitorizare internă, unităţile de învăţământ profesional şi tehnic 

vor aplica instrumentele Cadrului naţional de asigurare a calităţii în învăţământul profesional şi tehnic. 
Art. 152.  

(1) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt 
realizate în conformitate cu prevederile legale.  

(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu 
respectarea legislaţiei în vigoare.  

(3) Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii 

în Învăţământul Preuniversitar sau a ministerului se bazează pe analiza raportului de evaluare internă a 
activităţii din unitatea de învăţământ.  

 
Capitolul 10.3 

Evaluarea externă a calităţii educaţiei  

Art. 153.  
(1) O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor de învăţământ, o 

reprezintă evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării  
periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Preuniversitar.  
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(2) Evaluarea externă a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ se realizează, în conformitate cu 

prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.  

(3) Unităţile de învăţământ se supun procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii.  
(4) Evaluarea, autorizarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform prevederilor 

legale.  
(5) În cazul unităţilor de învăţământ supuse evaluării externe realizate de către Agenţia Română de 

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în bugetele acestora vor fi asigurate, în mod distinct, din 
finanţarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute de către Agenţia 

Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar pentru această activitate 

 
Capitolul 11.  

Partenerii educaţionali   
11.1. Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali   

 

Art.154. 
(1) Părinţii sau reprezentanții legali ai elevului sunt parteneri educaţionali principali ai Colegiul Tehnic 

„COSTIN D. NENIȚESCU”    
(2) Părinţii  sau reprezentanții legali ai copilului/elevului au acces la toate informaţiile legate de sistemul de 

învăţământ care privesc educaţia copiilor lor. 
(3) Părinţii sau reprezentanții legali ai copilului/elevului au dreptul de a fi susţinuţi de sistemul de 

învăţământ, pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţii aptitudinile ca parteneri în relaţia familie—şcoală. 

Art.155. 
(1) Părintele sau reprezentanții legali al elevilor din Colegiul Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU”, are dreptul să 

fie informat periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriului copil.    
(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are dreptul să dobândească informaţii numai referitor 

la situaţia propriului copil.    

Art.156. 
(1) Părintele sau reprezentanții legali al elevilor din Colegiul Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU”,  are acces în 

incinta unităţii de învăţământ dacă:   
   a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul unităţii de 

învăţământ;   
   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 profesorul diriginte.   
(2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor sau a reprezentanților 

legali în unitatea de ănvățământ 
Art. 157. (1) sau reprezentanții legali ai elevilor din Colegiul Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU”, au dreptul să 

se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare.   

 (2) Asociaţia părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul statut.   
Art.158. (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevilor din Colegiul Tehnic ”COSTIN D. 

NENIȚESCU”, are dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin 
discuţii amiabile, cu salariatul unităţii de învăţământ implicat, cu profesorul diriginte, cu directorul unităţii de 

învăţământ. În situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, tutorele sau 

susţinătorul legal adresează o cerere scrisă conducerii unităţii de învăţământ.   
(2) În cazul în care au fost parcurse etapele menţionate la alin. (1), fără rezolvarea stării conflictuale, 

părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la inspectoratul 
şcolar.   

 
11.2. Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali   

 

Art. 159. (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevilor din Colegiul 
Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU” are obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului din Colegiul Tehnic 

”COSTIN D. NENIȚESCU”, în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la 
finalizarea studiilor.    

   (2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului în perioada 

învăţământului obligatoriu este sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 
1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii.  

   (3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se realizează 
de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ.    
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   (4) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea elevului în Colegiul Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU”, 

părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în 

vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de clasă pentru evitarea degradării stării de sănătate a 
celorlalţi elevi din școală.   

   (5) Părintele sau reprezentantul legal are obligaţia ca, minimum o dată pe lună, să ia legătura cu 
profesorul pentru învăţământul preşcolar/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 

primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului, prin mijloace stabilite de comun 
acord. Prezenţa părintelui sau a reprezentantului legal va fi consemnată în caietul profesorului diriginte, cu 

nume, dată şi semnătură.  

   (6) Părintele sau reprezentantul legal al elevului din Colegiul Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU”, răspunde 
material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev.   

Art.160. (1) Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbala etc., a elevilor şi a personalului 
din Colegiul Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU”.  

    (2) Se interzice oricărei persoane să discrimineze personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din 

orice punct de vedere (opţiune religioasă, orientare sexuală, vârstă, etc.); 
    (3) Se interzice oricărei persoane să jignească personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic. 

Art. 161. Respectarea prevederilor prezentului Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de 
învăţământ este obligatorie pentru părinţii sau reprezentanți legali ai elevilor.   

 
11.3. Adunarea generală a părinţilor   

 

Art. 162. (1) Adunarea generală a părinţilor elevilor din Colegiul Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU”,  este 
constituită din toţi părinţii sau reprezentanții legali ai elevilor de la clasă.   

   (2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte cu privire la susţinerea cadrelor didactice şi a echipei 
manageriale a unităţii de învăţământ privind activităţile şi auxiliarele didactice şi mijloacele de învăţământ 

utilizate în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării copiilor/elevilor.   

   (3) În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de elevi şi nu situaţia 
concretă a unui elev. Situaţia unui elev se discută individual, numai în prezenţa părintelui, tutorelui sau 

susţinătorului legal al elevului respectiv.   
Art. 163. (1) Adunarea generală a părinţilor se convoacă de către profesorul diriginte, de către preşedintele 

comitetului de părinţi al unei clase sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei.   
(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este valabil 

întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai elevilor din 

clasa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din cei prezenţi.  
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11.4. Comitetul de părinţi   

 

Art. 164. (1) În Colegiul Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU”, la nivelul fiecărei clase, se înfiinţează şi 
funcţionează comitetul de părinţi.   

   (2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală a 
părinţilor, convocată de profesorul diriginte care prezidează şedinţa.   

   (3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15 zile 
calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.   

   (4) Comitetul de părinţi se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri; în prima şedinţă de 

după alegere membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunică profesorului 
diriginte.   

   (5) Comitetul de părinţi reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai elevilor clasei în 
adunarea generală a părinţilor la nivelul şcolii, în consiliul reprezentativ al părinţilor, tutorilor sau 

susţinătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială.   

Art. 165. Consiliul de conducere al Comitetului de părinţi are următoarele atribuţii:   
   a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei; deciziile se iau în 

cadrul adunării generale a părinţilor, cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor 
legali prezenţi;   

   b) sprijină profesorul diriginte în organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative 
extraşcolare;   

   c) sprijină profesorul diriginte în derularea programelor de prevenire şi combatere a absenteismului în 

mediul şcolar;   
   d) 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;   
   e) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi profesorul diriginte şi se implică activ în întreţinerea, 

dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a școlii;   

   f) sprijină Colegiul Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU” şi profesorul diriginte în activitatea de consiliere şi de 
orientare socio-profesională;   

   g) se implică activ în asigurarea securităţii elevilor pe durata orelor de curs, precum şi în cadrul activităţilor 
educative, extraşcolare şi extracurriculare;   

   h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor, dacă acestea există.   
 Art. 166. Preşedintele comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor sau ale 

reprezentanților legali în relaţiile cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi şi, prin 

acesta/aceasta, în relaţie cu conducerea Colegiului Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU”şi alte foruri, organisme 
şi organizaţii.  

Art. 167. (1) Comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar, întreţinerea, dezvoltarea şi 
modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este obligatorie.   

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

părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru elevi/părinţi, tutori sau 
reprezentanților legali.   

   (3) Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din 
unitatea de învăţământ în strângerea şi/sau gestionarea fondurilor.   

 

11.5. Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi   
 

Art. 168. (1) La nivelul Colegiului Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU”, funcţionează consiliul reprezentativ al 
părinţilor.   

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din Colegiul Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU” este compus din 
preşedinţii comitetelor de părinţi.   

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate este 

reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a preşedinţilor comitetelor de 
părinţi pe grupă/clasă din unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi 

cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice 
sau juridice. Se poate implica în activităţile unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic - 

voluntariat.   

 (4) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se poate constitui Asociaţia de părinţi în conformitate cu 
legislaţia în vigoare privind asociaţiile şi fundaţiile, care reprezintă drepturile şi interesele părinţilor din 

unitatea de învăţământ, membri ai acesteia. 
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Art. 169. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror 

atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în procesul-

verbal al şedinţei.   
   (2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. Convocarea 

şedinţelor consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia sau, după caz, de unul 
dintre vicepreşedinţi.   

   (3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor 
legali în organismele de conducere şi comisiile Colegiului Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU”.   

   (4) Consiliul reprezentativ al părinţilor este întrunit statutar în prezenţa a două treimi din numărul total al 

membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi. În 
situaţia în care nu se întruneşte cvorumul, şedinţa se reconvoacă pentru o dată ulterioară, fiind statutară în 

prezenţa a jumătate plus 1 din totalul membrilor.  
   (5) Preşedintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi juridice.   

   (6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al părinţilor.   

   (7) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, 
şedinţele consiliului reprezentativ al părinţilor se pot desfăşura online, prin mijloace electronice de 

comunicare, în sistem de videoconferinţă. 
Art. 170. Consiliul reprezentativ al părinţilor din Colegiul Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU”, are atribuţii în 

conformitate cu prevederile conform Art. 173 din OMEC 5447/2020;  
Art. 170. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia de părinţi din Colegiul Tehnic ”COSTIN D. 

NENIȚESCU”, poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări 

etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, care vor fi utilizate pentru:   
   a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului școlii, a bazei materiale şi sportive;   

   b) acordarea de premii şi de 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 prin hotărâre de 
către adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă.   

   (2) Consiliul reprezentativ al părinţilor colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel local, 
judeţean, regional şi naţional.   

 
 

11.6. Contractul educaţional   

 
Art. 171. (1) Colegiul Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU” încheie cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în 

momentul înscrierii elevilor, în registrul unic matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise drepturile 
şi obligaţiile reciproce ale părţilor.   

   (2) Modelul contractului educaţional este prezentat în Anexa nr. 12, parte integrantă a prezentului 

Regulament și este particularizat la nivelul școlii prin decizia consiliului de administraţie, după consultarea 
consiliului reprezentativ al părinţilor.   

Art. 172. (1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de 
învăţământ.   

  (2) Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adiţional acceptat de ambele părţi şi care se ataşează 

contractului educaţional.   
Art. 173. (1) Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare a părţilor 

semnatare - respectiv Colegiul Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU”, elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul 
legal, scopul pentru care se încheie contractul educaţional, drepturile părţilor, obligaţiile părţilor, durata 

valabilităţii contractului, alte clauze.   
   (2) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau 

susţinătorul legal, altul pentru școală şi îşi produce efectele de la data semnării.   

   (3) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul 
educaţional.   

   (4) Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în contractul 
educaţional de către fiecare părinte, tutore sau susţinător legal şi adoptă măsurile care se impun în cazul 

încălcării prevederilor cuprinse în acest document.   
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11.7. Şcoala şi comunitatea. Parteneriate/protocoale, școală - alţi parteneri educaţionali   

 
Art. 174. Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale colaborează 

cu consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor Colegiului Tehnic ”COSTIN D. 
NENIȚESCU”.   

Art. 175. Colegiul Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU” poate realiza parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii 
de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte 

tipuri de organizaţii, în interesul elevilor.   

Art. 176. Colegiul Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU”, de sine stătător sau în parteneriat cu autorităţile 
administraţiei publice locale şi cu alte instituţii şi organisme publice şi private: furnizori de formare continuă, 

parteneri sociali, organizaţii nonguvernamentale şi altele asemenea, pot organiza la nivel local centre 
comunitare de învăţare permanentă, pe baza unor oferte de servicii educaţionale adaptate nevoilor specifice 

diferitelor grupuri-ţintă interesate.   

Art. 177. Colegiul Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU”, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prevederile 
prezentului regulament, poate iniţia, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu asociaţiile 

de părinţi, în baza hotărârii consiliului de administraţie, activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru 
consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a învăţării, precum şi activităţi de învăţare 

remedială cu elevii, prin programul "Şcoala după şcoală".   
Art. 178. (1) Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca scop derularea unor 

activităţi/programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de unitatea de 

învăţământ.   
(2) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de prozelitism 

religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.   
(3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru implementarea şi 

respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru asigurarea securităţii copiilor/elevilor şi a 

personalului în perimetrul unităţii.   
Art. 179. (1) Colegiul Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU” încheie parteneriate şi protocoale de colaborare cu 

agenţii economici, în vederea derulării orelor de instruire practică.    
 (2) Protocolul conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor, referitoare la asigurarea 

securităţii elevilor şi a personalului şcolii, respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, 
asigurarea transportului la şi de la operatorul economic, durata activităţilor, drepturile şi îndatoririle elevilor, 

utilizarea fondurilor realizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. De asemenea, unităţile de 

învăţământ profesional şi tehnic încheie parteneriate şi protocoale de colaborare cu operatorii economici, în 
vederea derulării orelor de instruire practică. Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică 

ce şcolarizează în învăţământ profesional şi tehnic dual încheie contracte de parteneriat cu unul sau mai 
mulţi operatori economici sau cu o asociaţie/un consorţiu de operatori economici şi cu unitatea administrativ-

teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară. Pentru pregătirea profesională, fiecare elev major, 

respectiv părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului minor din aceste unităţi de învăţământ 
prevăzute încheie un contract de pregătire practică individual cu operatorul economic şi unitatea de 

învăţământ. Contractele prevăzute se reglementează prin metodologii specifice aprobate prin ordin al 
ministrului educaţiei și cercetării.   

Art. 180. (1) Colegiul Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU” poate încheia protocoale de parteneriat cu 

organizaţii nonguvernamentale, unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii 
confesionale, alte organisme, în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin PAS/planul de 

acţiune al școlii.   
 (2) Protocolul conţine prevederi cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare.   
 (3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului unităţii de învăţământ, în protocol se va specifica 

concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii elevilor.   

 (4) Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul unităţii, pe site-ul şcolii, prin 
comunicate de presă şi prin alte mijloace de informare.   

 (5) Colegiul Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU” poate încheia protocoale de parteneriat şi derula activităţi 
comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea personalităţii 

elevilor, respectându-se legislaţia în vigoare din statele din care provin instituţiile respective.   

 (6) Reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali se vor implica direct în buna derulare a 
activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în Colegiul Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU”.   
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Capitolul 12.  

Dispoziţii finale şi tranzitorii   
 

Art. 181. — Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării 
examenelor/evaluărilor naţionale. 

Art. 182. (1) În Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU” fumatul este interzis, conform prevederilor 
legislaţiei în vigoare. 

(2) În timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile; 

prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea acestora în timpul orelor de curs, numai cu 
acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă. Pe durata 

orelor de curs telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate din sala de clasă, setate astfel 
încât să nu deranjeze procesul educativ. 

Art. 183.  

(1) În Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU” se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este 
interzisă orice formă de discriminare a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate.   

(2) În Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”  sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al 
elevilor, cum ar fi, de exemplu, efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, interzicerea participării la 

cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ sau altele asemenea. 
Art. 184. (1) În termen de 45 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ sunt obligate ca, pe baza acestuia 

şi a dispoziţiilor legale în vigoare, să aprobe propriile regulamente de organizare şi funcţionare.  
(2) La elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern se respectă şi 

prevederile din Statutul elevului, aprobat prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.  
 

Capitolul 13.  

Statutul elevilor / conform OM 4742 din 10.08.2016 – Statulul Elevului 
13.1 Drepturile elevilor ca beneficiari primari ai educaţiei   

 
Prezentul capitol reglementează drepturile şi obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei din Colegiul Tehnic 

„COSTIN D. NENIȚESCU” 
Art. 185. (1) Elevii, ca membri ai comunităţii şcolare, beneficiază de toate drepturile şi îndeplinesc toate 

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

(2) Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii. 
(3) Elevii au dreptul la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. 

(4) Elevii au dreptul să îşi desfăşoare activitatea in spaţii care respectă normele de igienă şcolară, de 
protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ; 

 

  13.2. Drepturi educaţionale 
Art. 186. Elevii din Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU” beneficiază de următoarele drepturi în sistemul 

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

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

şcolar pentru care au optat corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor; 
b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ, prin aplicarea corectă a 

planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea, de către 
cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării şi dezvoltării competenţelor 

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

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

elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici; 
d) dreptul de a beneficia de şcolarizare în limba maternă, în condiţiile legii; 

e) dreptul de a studia o limbă de circulaţie internaţională, în regim bilingv, în conformitate cu Legea 
Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de învăţământ. Unitatea de învăţământ preuniversitar se 
va asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, sex, 

convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, stare civilă, cazier, tip de familie, 
situaţie socio-economică, probleme medicale, capacitate intelectuală sau alte criterii cu potenţial 

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

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

pentru cel în limbile minorităţilor naţionale, conform legii; 
h) dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, profesională şi psihologică, 

conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie de unitatea de învăţământ preuniversitar, fiindu-le 
asigurată cel puţin o oră de consiliere psihopedagogică pe an; 

i) dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile de cercetare-dezvoltare, 
creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în vigoare şi a eventualelor contracte dintre părţi; 

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

cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor legale în vigoare; 
k) dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă; 

l) dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise; 
m) dreptul de a beneficia de discipline din curriculumul la decizia şcolii, în vederea obţinerii de trasee flexibile 

de învăţare. 

n) Dreptul de a participa la cursurile opţionale organizate pe grupe / clase de elevi formate special în acest 
sens, în baza deciziei Consiliului de Administraţie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

o) dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, inclusiv acces la biblioteci, săli 
şi spaţii de sport, computere conectate la Internet, precum şi la alte resurse necesare realizării activităţilor şi 

proiectelor şcolare în afara programului şcolar, în limitele resurselor umane şi materiale disponibile. Unităţile 
de învăţământ vor asigura în limita resurselor disponibile, accesul gratuit la materiale necesare realizării 

sarcinilor şcolare ale elevilor, în timpul programului de funcţionare. 

p) dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor şi 
libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa 

particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de expresie, următoarele 
manifestări: comportamentul jignitor faţă de personalul din unitatea şcolară, utilizarea invectivelor, limbajului 

trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate; 

q) dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de şapte ore pe zi, cu 
excepţia orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, a istoriei şi tradiţiei minorităţilor naţionale şi a 

învăţământului bilingv, conform legii; 
r) dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întregului semestru; 

s) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 15 zile lucrătoare; 
t) dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, şi cu un număr 

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

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

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

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

în cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale 
acestora; Elevii vor participa la programele şi activităţile incluse în programa şcolară; 

v) dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile şcolare şi extraşcolare, în 
limita resurselor disponibile; 

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

x) dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă 
parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelor lor; 

y) dreptul la educaţie diferenţiată, pe baza pluralismului educaţional, în acord cu particularităţile de vârstă şi 
cu cele individuale. Elevii cu performanţe şcolare deosebite pot promova 2 ani de studii într-un an şcolar. 

Avizul de înscriere aparţine consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza unei 
metodologii privind promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar, aprobată prin ordin al ministrului 

educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice; 

z) dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, de tip spital, în 
conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt nedeplasabili din cauza unei dizabilităţi, respectiv 

pentru elevii care suferă de boli cronice sau care au afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi pe o perioadă mai 
mare de 4 săptămâni;  

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

vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării celor mai eficiente metode 
didactice. bb)dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora, cc) dreptul de a 

întrerupe / relua studiile şi de a beneficia de transfer intre tipurile de invăţământ, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare; dd) dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, 
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problemelor medicale sau tulburărilor specifice de invăţare, în condiţiile legii; ee) dreptul de a participa la 

programele de pregătire suplimentară organizate în cadrul unităţii de învăţământ. 

ff) dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt prezenţi la ora de curs. 
Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de coerciţie. 

 
Art. 187. (1) Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au aceleaşi 

drepturi ca şi ceilalţi elevi. 
(2) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pot beneficia de suport 

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

(3) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale, stabilite prin ordin al 
ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, au dreptul să fie şcolarizaţi în unităţi de învăţământ de 

masă, special şi special integrat pentru toate nivelurile de învăţământ, diferenţiat, în funcţie de tipul şi gradul 
de deficienţă; 

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

diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, apartenenţă la o categorie 
defavorizată), se sancţionează conform prevederilor legale; 

(5) în funcţie de tipul şi de gradul de deficienţă, elevii cu cerinţe educaţionale speciale au dreptul de a 
dobândi calificări profesionale corespunzătoare; 

(6) Se aplică dispozițiile procedurii nr. 6777/24.03.2017, ”Managementul de caz pentru copiii cu CES 
orientați școlar și profesional” tuturor profesioniștilor care interacționează cu copii cu dizabilități și/sau CES 

personalului din unitatea noastră școlară, respectiv: personalul din Colegiul Tehnologic „ C.D Neniţescu”, 

psihopedagogului școlar, membrilor comisiei de orientare școlară și profesională. 
(7) Orice cadru didactic care interacționează cu un copil care prezintă suspiciuni privind prezența unei 

posibile dizabilități și/sau a CES are obligația de a informa în scris familia acestuia asupra situației suspectate 
și de a semnala situația acestuia DGASPC de domiciliu în vederea declanșării procedurii de evaluare inițială 

astfel încât acesta să beneficieze de diagnostic precoce și intervenție timpurie. Informarea în scris se face cu 

avizul directorului colegiului, conform modelelor din anexa 4 la Procedura de sistem privind managementul 
de caz pentru copiii cu CES orientați școlar și profesional nr. 6777/24.03.2017; 

(8) Înștiințare părinte elev cu suspiciuni de dizabilitate și/sau cerințe educaționale speciale; 
(9) Înștiințarea DGASPC despre elevul cu suspiciuni de dizabilitate și/sau cerințe educaționale speciale; 

(10) Directorul unităţii de învăţământ unde este încadrat profesorul itinerant şi de sprijin pentru elevul cu 
CES integrat în învăţământul de masă/ cadrul didactic cu funcţia de diriginte pentru elevul cu CES înscris 

într-o unitate de învăţământ de masă, şcolarizat la domiciliu sau în spital îl numește pe acesta responsabil de 
caz servicii psihoeducaţionale, în termen de 5 zile de la primirea certificatului de orientare şcolară şi 

profesională. 

(11) În cazul în care responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale este cadru didactic titular, numirea 
acestuia se face pe întreaga perioadă de valabilitate a certificatului de orientare școlară și profesională. 

(12) În cazul în care responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale este cadru didactic suplinitor, numirea 
acestuia se face până la sfârșitul anului școlar. 

(13) Decizia (anexa 8 la Procedura de sistem privind managementul de caz pentru copiii cu CES orientați 

școlar și profesional nr. 6777/24.03.2017) este nominală și se comunică personal cadrului didactic 
responsabil de caz în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la emiterea acesteia, însoțită de Fișa de 

atribuții (anexa 9 la Procedura de sistem privind managementul de caz pentru copiii cu CES orientați școlar și 
profesional nr. 6777/24.03.2017) 

(14) 

a) Pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau CES se procedura privind aprobarea prezenţei facilitatorilor în unitatea 
de învăţământ 

b) Facilitatorul poate fi unul dintre părinţi, asistentul personal, pentru copiii cu grad de handicap grav, o 
persoană numită de părinţi faţă de care copilul are dezvoltată o relaţie de ataşament sau un specialist 

recomandat de părinţi/reprezentantul legal. 
c) Numirea de către părinţi/reprezentantul legal a unui facilitator se face în urma includerii acestuia în 

planul de abilitare-reabilitare, respectiv planul de servicii psihoeducaţionale. Includerea facilitatorului în plan 

se face fie la solicitarea părinţilor/reprezentantului legal, fie la recomandarea unui profesionist, cu acordul 
părinţilor/reprezentantului legal. 

d) Pentru copiii cu grad de handicap grav cu asistent personal, părinţii/reprezentantul legal asigură 
obligatoriu facilitator. 

e) Un facilitator poate avea grijă de mai mulţi copii cu dizabilităţi şi/sau CES în aceeaşi clasă. 

f) Părinţii/Reprezentantul legal pot/poate numi facilitatori provenind din cadrul unor organizaţii 
neguvernamentale, universităţi, alte instituţii, cu care unitatea de învăţământ încheie acorduri în acest sens  
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g) Pentru copiii cu dizabilităţi şi/ sau CES care necesită tratament pe parcursul programului şcolar, dacă 

părinţii/ reprezentantul legal nu pot/ poate asigura facilitator, se includ prevederi pentru asigurarea 

tratamentului în contractul cu unitatea de învăţământ. 
(15) Atribuţiile facilitatorului sunt cel puţin următoarele: 

a) supravegherea şi îngrijirea copilului în timpul orelor de curs, în pauze şi în cursul activităţilor 
extraşcolare; 

b) facilitarea relaţiei copilului cu colegii, în timpul orelor de curs şi în pauze; 
c) facilitarea relaţiei copilului cu cadrul didactic, în timpul orelor de curs; 

d) sprijin la efectuarea exerciţiilor predate, în timpul orelor de curs; 

e) colaborarea cu cadrul didactic de la clasă, cu profesorul itinerant şi de sprijin şi cu alte cadre 
didactice şi profesionişti din şcoală; 

f) facilitarea relaţiei cu colegii şi profesorii în cursul activităţilor extraşcolare; 
g) colaborarea cu părinţii/reprezentanţii legali 

(16) Prezenţa facilitatorilor la clasă nu poate fi condiţionată de gradul de handicap. 

(17) Pentru fiecare copil cu CES, responsabilul de caz servicii 
psihoeducaţionale elaborează Planul de servicii individualizat, în colaborare cu echipa multidisciplinară, din 

care fac parte: 
- Profesorul itinerant și de sprijin, responsabil de caz serviciipsihoeducaționale 

- Profesorul consilier de la cabinetul de asistență psihoeducațională 
- Dirigintele și alte cadre didactice de la clasă, după caz 

(18) Responsabilul de caz servicii psihoeducaţionale este: 

a) profesorul itinerant şi de sprijin pentru elevul cu CES integrat în învăţământul de masă; 
b) cadrul didactic cu funcţia de diriginte pentru elevul cu CES înscris într-o unitate de învăţământ de 

masă, şcolarizat la domiciliu sau în spital; 
(19) Atribuțiile responsabilului de caz servicii psihoeducaţionale (din Fișa de atribuții a responsabilului de caz 

servicii psihoeducaţionale, anexa 9 la Procedura de sistem privind managementul de caz pentru copiii cu CES 

orientați școlar și profesional nr. 6777/24.03.2017): 
A. în etapa de planificare : 
a) elaborează proiectul planului de servicii individualizat (anexa 10 la Procedura de sistem privind 
managementul de caz pentru copiii cu CES orientați școlar și profesional nr. 6777/24.03.2017) , în cel mai 

scurt timp de la încheierea evaluării şi de comun acord cu SEOSP, părinţii/reprezentantul legal şi copilul, în 
raport cu vârsta, gradul său de maturitate şi tipul dizabilităţii realizând următoarele activităţi: 

a.1) identifică serviciile şi intervenţiile necesare, precum şi termenele de realizare în acord cu rezultatele 

evaluărilor; 
a.2) identifică capacitatea şi resursele de care dispune unitatea de învăţământ, familia şi comunitatea pentru 

a pune în practică planul; 
a.3) se asigură că serviciile şi intervenţiile recomandate răspund nevoilor reale şi priorităţilor copilului şi ale 

familiei sale; 

a.4) se asigură că familia şi copilul au acces efectiv la serviciile şi intervenţiile recomandate; 
a.5) identifică persoanele responsabile în furnizarea serviciilor şi intervenţiilor, trecând în plan numele 

complet şi datele de contact ale acestora; în cazul în care nu se identifică persoana responsabilă, se trece 
reprezentantul legal al furnizorului de servicii, urmând ca persoana responsabilă să fie comunicată ulterior, la 

prima reevaluare a planului; 

a) definitivează proiectul planului de servicii individualizat cu consultarea SEOSP, de preferinţă în cadrul unei 
întâlniri de lucru; 

b) stabileşte priorităţile şi ordinea acordării serviciilor din plan 
c) transmite proiectul planului avizat de directorul unităţii de învăţământ unde este încadrat direct la COSP, 

în cazul primei orientări, sau la SEOSP, pentru a fi inclus în dosarul care se înaintează COSP în cazul 
reorientării; 

d) comunică proiectul planului avizat directorului unităţii de învăţământ de masă unde este înscris copilul; 

e) transmite persoanelor responsabile din plan procedurile necesare pentru monitorizarea planului. 
B. în etapa monitorizării cazului : 
a) urmăreşte furnizarea beneficiilor, serviciilor şi intervenţiilor pentru copil şi familie prin realizarea 
următoarelor activităţi subsumate: 

a.1) menţine legătura cu copilul, părinţii/reprezentantul legal şi profesioniştii numiţi responsabili din plan prin 

orice mijloace de comunicare; 
a.2) verifică începerea furnizării beneficiilor, serviciilor şi a intervenţiilor cuprinse în plan cu 

părinţii/reprezentantul legal şi profesioniştii; 
a.3) colectează informaţiile legate de implementarea planului; 
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a.4) identifică la timp dificultăţile de implementare a planului şi le remediază împreună cu 

părinţii/reprezentantul legal şi profesioniştii; 

a.5) mediază relaţia dintre părinţi/reprezentant legal şi profesionişti atunci când este cazul; 
a.6) organizează şedinţe de lucru cu profesioniştii sau întâlniri cu familia pentru identificarea soluţiilor de 

remediere atunci când este cazul; 
b) reevaluează periodic PSI; 

c) propune revizuirea PSI dacă ascest lucru se impune și, implicit, a contractului cu familia, după caz ; 
d) înregistrează permanent informațiile, progresele, evoluția cazului în dosarul copilului ; 

e) înaintează PSI revizuit COSP pentru avizare  

f) propune SEOSP reevaluarea complexă înainte de expirarea termenului legal, bine motivată și 
documentată ; 

g) transmite informția monitorizată către părțile implicate și interesate: profesioniști, copil și familie ; 
h) explică familiei/reprezentantului legal clauzele contractuale din Contractul cu familia. 

(20) Pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale, cu boli cronice sau nedeplasabili din motive medicale, se 

poate organiza învăţământ la domiciliu sau pe lângă unităţile de asistenţă medicală. 
 

Art. 188. In vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, definitiv la 
alin.(i), pct. k), elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului, poate acţiona, 

astfel: 
a) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal definit, oral, cadrului didactic să justifice 

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

maximum 5 zile de la comunicare. 
b) în situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul, 

părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, conducerii unităţii de învăţământ, reevaluarea 
lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice. 

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

din unitatea de învăţământ preuniversitar, care nu predau la clasa respectivă şi care reevaluează lucrarea 
scrisă. 

d) Media notelor acordate definitiv de cadrele didactice prevăzute la pct. c) este nota rezultată în urma 
reevaluării. În cazul învăţământului primar, calificativul este definitiv, prin consens, de către cele două cadre 

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

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

neschimbată. În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de cel 
puţin 1 punct, contestaţia este acceptată.  

f) în cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale. Directorul trece 
nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică ştampila unităţii de 

învăţământ. 

g) nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitive/definitivă. 
h) în situaţia în care în unitatea de învăţământ preuniversitar nu există alţi profesori de specialitate care să 

nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnaţi, de către inspectoratul şcolar, cadre didactice de specialitate 
din alte unităţi de învăţământ. 

 

13.3. Recompensarea elevilor 
Art. 189. (1) Elevii Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”care obţin rezultate remarcabile în activitatea 

şcolară şi extraşcolară pot primi următoarele recompense: 
a) evidenţiere în faţa clasei şi/sau în faţa colegilor din şcoală sau în faţa consiliului profesoral; 

b) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, tutorelui sau susţinătorului legal, cu menţiunea faptelor 
deosebite pentru care elevul este evidenţiat; 

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

economici sau de sponsori, conform prevederilor în vigoare; 
d) premii, diplome, medalii; 

e) recomandare pentru a beneficia, cu prioritate, de excursii sau tabere de profil din ţară şi din străinătate; 
f) premiul de onoare al unităţii de învăţământ preuniversitar; 

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

olimpiadele de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele sportive se recompensează financiar, în 
conformitate cu prevederile stabilite de Ministerul Educaţiei și Cercetării; 

(3) La sfârşitul anului şcolar, elevii pot fi premiaţi pentru activitatea desfăşurată, cu diplome sau medalii, iar 
acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea 
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învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, a profesorului diriginte, a consiliului 

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

(4) Diplomele sau medaliile se pot acorda: 
a) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline/module de studiu, potrivit consiliului profesoral 

al unităţii; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; 
b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care 

merită să fie apreciate. 
(5) Elevii din învăţământul liceal, profesional, postliceal pot obţine premii dacă: 

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

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

c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la 
nivel local, judeţean/al municipiului Bucureşti, naţional sau internaţional; 

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

e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar. 
(6) Pot fi acordate premii şi pentru alte situaţii prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al 

unităţii de învăţământ. 
(7) Unitatea de învăţământ preuniversitar poate stimula activităţile de performanţă înaltă ale copiilor/elevilor 

la nivel local, naţional şi internaţional, prin alocarea unor premii, burse, din asociaţiei părinţilor, a agenţilor 
economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale şi altele asemenea. 

 

13.4. Obligaţiile elevilor - beneficiarii primari ai educaţiei   
 

Art. 190. Elevii din Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU” au următoarele îndatoriri: 
a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi 

de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare; 

b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar; 
c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală într-o ţinută vestimentară decentă şi 

adecvată şi să poarte elemente de identificare în conformitate cu legislaţia în vigoare si cu regulamentele şi 
deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar. Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu 

poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului in perimetrul şcolii. 
d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în lucrările 

elaborate; 

e) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale; 
f) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ şi a 

activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii; 
g) de a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol 

siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice. 

h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au acces; 
i) de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar; 

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

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

instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale; 
l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru trecerea 

notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru luare la 
cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară; 

m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului şcolar; 
n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi personalul 

unităţii de învăţământ; 

o) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi 

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

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

q) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi 
individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi de stingere a 

incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de protecţie a mediului. 
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r) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, tutorilor sau 

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

în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a personalului din unitate.  
13.5.Interdicţii 

Art. 191. Elevilor din Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”  le este interzis: 
a) să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, carnete de 

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

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

atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, 
intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane; 

c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 
d) să deţină sau să consume, droguri, băuturi alcoolice sau alte substanţe interzise, ţigări, substanţe 

etnobotanice şi sa participe la jocuri de noroc; 

e) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau alte produse 
pirotehnice, precum muniţie, petarde, pocnitori sau altele asemenea, spray-uri lacrimogene, paralizante sau 

altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului 
unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la siguranţa 

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

unităţilor de învăţământ; 

g) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin excepţie de 
la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, numai cu acordul 

cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă; 
h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă; 

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

limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ; 
j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara ei; 

k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia elevilor majori şi 
a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ; 

l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar; 
m) să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii şi al diriginţilor;  

 

 
13.6. Sancţionarea elevilor  

Art. 192. (1) Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, care 
săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi 

sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora conform prevederilor prezentului statut. 

(2) Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de învăţământ sau în 
cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului unităţii de învăţământ sau în 

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

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

(4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: 
a) observaţie individuală; 

b) mustrare scrisă; 
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale, Bani de liceu, a bursei 

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

e) preavizul de exmatriculare; 

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

susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau ulterior, după caz. 
(6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este interzisă în orice 

context. 

(7) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare. 
(8) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. d-f, nu se pot aplica în învăţământul primar. 

(9) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. e-f, nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu. 
Art. 193. (1) Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective. 
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(2) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, 

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

urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică de către profesorul diriginte, 
învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau de către directorul unităţii de învăţământ. 

Art. 194. (1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru 
învăţământul primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea. 

(2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele 
susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese - verbale al 

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

profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului. 
(3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/ tutorelui/susţinătorului 

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

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

(5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare. 
Art. 195. (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, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de 

mvaţamant. 
Art. 196. (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează 

într-un document care se înmânează de către 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. 197. (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. 198. (1) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ preuniversitar în care 
acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar. 

(2) Exmatricularea poate fi: 
a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ şi în acelaşi 

an de studiu; 

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; 

Art. 199. (1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în aceeaşi unitate de învăţământ 
şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru 

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

unităţii de învăţământ, sau apreciate ca atare de către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.  
(2) Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de 

studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe un an şcolar. 
(3) Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai dacă, 

anterior, a fost aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare. 
(4) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în 

registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. 

(5) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub semnătură, 
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

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

Art. 200. (1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor din 

ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, apreciate ca atare 
de către consiliul profesoral. 

(2) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea 
consiliului clasei. 
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(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în 

registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. 

(4) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub semnătură, 
părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

Art. 201. (1) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă 
de 3-5 ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri 

deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral. 
(2) Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, prin care se 

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

transmite Ministerului Educaţiei și Cercetării 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 şi Cercetării, în scris elevului şi sub 

semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 
 

13.7. Anularea sancţiunii 
Art. 202. (1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se 

reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolul 16, alin.(4), lit. a-e) dă 
dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni de şcoală, până la 

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

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

aplicat sancţiunea. 
 

 

13.8.Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs 
Art. 203. (1) Pentru toţi elevii din Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU” , la fiecare 10 absenţe 

nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe 
semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.  

 
13.9. Pagube patrimoniale 

Art. 204. (1) Elevii din Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU” care se fac responsabili de deteriorarea 

sau sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 
1357-1374 din Codul Civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să 

restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase. 
(2) în cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc manualul 

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

caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea 
notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare. 

 
13.10. Contestarea 

Art. 205. (1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 16 se adresează, de către 

elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătoml legal al elevului, Consiliului de Administraţie al 
unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii. 

(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unităţii de 
învăţământ. Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este definitivă şi poate fi atacată ulterior la instanţa de 

contencios administrativ din circumscripţia unităţii de învăţământ, conform legii. 
(3) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea sancţiunii. 
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13.11. Consiliul elevilor   

 
Reprezentarea elevilor în Consiliul Şcolar al Elevilor din Colegiul Tehnic „COSTIN D. 

NENIȚESCU”   
Art. 206. (1) Fiecare clasa îşi va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul primului 

semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. Profesorii 
nu au drept de vot şi nici nu le este permisă influenţarea deciziei elevilor. 

(2) în fiecare unitate de învăţământ de stat, particular şi confesional se constituie consiliul şcolar al elevilor, 

format din reprezentanţii elevilor din fiecare clasă. 
Mod de organizare  

Art. 207. (1) Consiliul Şcolar al Elevilor de la Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”   este structură 
consultativă şi reprezintă interesele elevilor din învăţământul preuniversitar, la nivelul unităţii de învăţământ. 

(2) Prin Consiliul Şcolar al Elevilor, elevii îşi exprimă opinia în legătură cu problemele care îi afectează în 

mod direct. 
(3) Consiliul Şcolar al Elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul şi nevoile 

şcolii, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul Naţional al Elevilor. 
(4) Consiliul profesoral al Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”   desemnează un cadru didactic care va 

asigura o comunicare eficientă între corpul profesoral şi consiliul elevilor. Acesta nu se va implica în luarea 
deciziilor Consiliului Şcolar al Elevilor. 

(5) Conducerea Colegiului Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”   sprijină activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor, 

prin punerea la dispoziţie a logisticii necesare desfăşurării activităţii acestuia şi a unui spaţiu pentru 
întrunirea Biroului Executiv şi a Adunării Generale a respectivului Consiliu Şcolar al Elevilor. Fondurile 

aferente desfăşurării activităţilor specifice se asigură din finanţarea suplimentară, fără a afecta derularea 
activităţilor educaţionale. 

Atribuţiile Consiliului Şcolar al Elevilor 

Art. 208. Consiliul elevilor de la Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”  are următoarele atribuţii: 
a) reprezintă interesele elevilor şi transmite Consiliului de Administraţie, directorului/directorului adjunct şi 

consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la problemele de interes pentru aceştia; 
b) apără drepturile elevilor la nivelul unităţii de învăţământ şi sesizează încălcarea lor; 

c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea unităţii de 
învăţământ despre acestea şi propunând soluţii; 

d) sprijină comunicarea între elevi şi cadre didactice; 

e) dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte; 
f) poate iniţia activităţi extraşcolare, evenimente culturale, concursuri, excursii etc; 

g) poate organiza acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale/ provenind din medii 
dezavantajate, pe probleme de mediu şi altele asemenea; 

h) poate sprijini proiectele şi programele educative în care este implicată unitatea de învăţământ 

preuniversitar; 
i) propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare; 

j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 
k) organizează alegeri pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar, la termen sau în cazul în care 

posturile sunt vacante; 

l) desemnează un membru observator pentru Consiliul de Administraţie, conform legii;  
m) organizează alegerile pentru elevul reprezentant cu drept de vot în Consiliul de Administraţie; 

n) deleagă reprezentanţi, prin decizia preşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor, în Comisia de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii, Comisia de Prevenire şi Combatere a Violenţei şi orice altă comisie din care 

reprezentanţii elevilor fac parte, conform legii; 
o) Consiliul Şcolar al Elevilor va completa o secţiune din raportul activităţilor educative extraşcolare la nivelul 

unităţii de învăţământ, în care va preciza opinia elevilor faţă de activităţile educative extraşcolare realizate. 

 
Adunarea Generală a Consiliului Şcolar al Elevilor 

Art. 209. (1) Forul decizional al Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar este 
Adunarea Generală. 

(2) Adunarea Generală a Consiliului Şcolar al Elevilor din Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”   este 

formată din reprezentanţii claselor şi se întruneşte cel puţin o dată pe lună. 
(3) Consiliul elevilor din Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”   are următoarea structură: 

a) Preşedinte; 
b) Vicepreşedinte/vicepreşedinţi, în funcţie de numărul de elevi din şcoală; 

c) Secretar; 
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d) Membri: reprezentanţii claselor. 

(4) Preşedintele, vicepreşedintele/vicepreşedinţii şi secretarul formează Biroul Executiv. 

 
Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor   

Art. 210.(1) Elevii din Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”  aleg prin vot universal, secret şi liber 
exprimat Biroul Executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor. 

 (3) Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor participă, cu statut de observator, la şedinţele Consiliului de 
Administraţie al unităţii de învăţământ, la care se discută aspecte privind elevii, la invitaţia scrisă a 

directorului unităţii de învăţământ. în funcţie de tematica anunţată, preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor 

poate desemna alt reprezentant al elevilor ca participant la anumite şedinţe ale Consiliului de Administraţie. 
(5) Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor, elev din învăţământul profesional, liceal sau postliceal, 

activează în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii. 
(6) Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are următoarele 

atribuţii: 

a) colaborează cu responsabilii departamentelor Consiliului Şcolar al Elevilor; 
b) conduce întrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ; 

c) este purtătorul de cuvânt al Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar; 
d) asigură desfăşurarea discuţiilor într~un spirit de corectitudine, precum şi respectarea ordinii şi a libertăţii 

de exprimare; 
e) propune excluderea unui membru, în cadrul Biroului Executiv şi a Adunării Generale, dacă acesta nu îşi 

respectă atribuţiile sau nu respectă regulamentul de funcţionare al consiliului; 

(7) Mandatul preşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, preşedintele îşi 
prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de activitate este respins cu votul 

majorităţii absolute, preşedintele este demis din funcţie. 
Vicepreşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor  

Art. 211. (1) Vicepreşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor din Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”   

are următoarele atribuţii: 
a) monitorizează activitatea departamentelor; 

b) preia atribuţiile şi responsabilităţile preşedintelui în absenţa acestuia, prin delegaţie; 
c) elaborează programul de activităţi al consiliului; 

(2) Mandatul vicepreşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, 
vicepreşedintele îşi prezintă raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de activitate 

este respins cu votul majorităţii absolute, vicepreşedintele este demis din funcţie. 

Secretarul Consiliului Şcolar al Elevilor 
Art. 212. (1) Secretarul Consiliului Şcolar al Elevilor din Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”   are 

următoarele atribuţii: 
a) întocmeşte procesul-verbal al întrunirilor Consiliului Şcolar al Elevilor din Colegiul Tehnic „COSTIN D. 

NENIȚESCU”   ; 

b) notează toate propunerile avansate de Consiliului Şcolar al Elevilor. 
(2) Mandatul secretarului Consiliului elevilor este de 2 ani. După un an de mandat, secretarul îşi prezintă 

raportul de activitate în cadrul Adunării Generale. Dacă raportul de activitate este respins cu votul majorităţii 
absolute, secretarul este demis din funcţie. 

Intrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor 

 Art. 213. Întrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor din Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”   se vor 
desfăşura de câte ori este cazul, fiind prezidate de preşedinte. 

Membrii Consiliului Şcolar al Elevilor  
Art. 214. (1) Consiliului Şcolar al Elevilor din Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”   are în componenţă 

departamentele prevăzute în propriul regulament. 
(2) Membrii trebuie să respecte regulile adoptate de către Consiliul Şcolar al Elevilor şi să asigure aplicarea 

hotărârilor luate în rândul elevilor. Prezenţa membrilor la activităţile Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea 

de învăţământ preuniversitar este obligatorie. Membrii Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de 
învăţământ preuniversitar care înregistrează trei absenţe nemotivate consecutive vor fi înlocuiţi din aceste 

funcţii. 
(3) Membrii Consiliului Şcolar al Elevilor din Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIȚESCU”   au datoria de a 

prezenta Consiliului de Administraţie, respectiv consiliului profesoral, problemele specifice procesului 

instructiv - educativ cu care se confruntă colectivele de elevi. 
(4) Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv - educativ, 

îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar de larg 
interes pentru elevi, activităţi care sunt, ca desfăşurare, de competenţa unităţii de învăţământ. 
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(5) Fiecare membru al Consiliului Şcolar al Elevilor are dreptul de a vota sau de a se abţine de la vot. Votul 

poate fi secret sau deschis. 

 
 

Capitolul 14.  Securitate şi siguranţă , anexa 7 și anexa 8 
 

Art. 215. (1) Asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor în perimetrul unităţii este reglementată în 
conformitate cu PO2/58/2017 privind ASIGURAREA SECURITĂŢII ŞI SIGURANŢEI ELEVILOR ÎN PERIMETRUL 

UNITĂŢII  ŞCOLARE  Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIŢESCU”.  

(2) Accesul elevilor şi cadrelor didactice în incinta şcolii se realizează exclusiv pe baza carnetului de elev, 
legitimaţie, insigna cu însemnele şcolii. 

(3) Accesul vizitatorilor se realizează pe baza B.I. / C.I. , legitimaţie vizitator.  
(4) În incinta şcolii sunt instalate camere video de supraveghere pentru a se monitoriza în permanenţă 

starea disciplinară a elevilor şi pentru a se depista eventualele disfuncţionalităţi în activitate precum şi 

tentative de pătrundere în incinta şcolii a persoanelor neautorizate. 
(5) Securitatea elevilor şi a personalului şcolii este asigurată de paza propie a școlii precum și de poliția 

locală sector 3, care își desfășoară activitatea pe o perioada de 12 h; există buton de panică în secretariat 
precum și sistem de armare a școlii care funcționează 22:00 – 6:00, conform PLANULUI DE INTERVENŢIE  

stabilit de comun acord cu Secţia 13 Poliţie, de care şcoala aparţine. 
 

Model insignă:  

 
 

 
 

 

Art. 216. — Anexele nr. 1 - 13 fac parte integrantă din prezentul regulament. 
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ANEXA Nr.1 

 

 
Lista orientativă a comisiilor de lucru 

care funcţionează la nivelul Colegiului Tehnic ”COSTIN D. NENIȚESCU” 

    

 
Comisii cu caracter 

permanent 
Comisii cu caracter ocazional 

Comisii cu caracter temporar 

 
• Comisia pentru curriculum 
• Comisia de evaluare şi 

asigurare a calităţii 

• Comisia de securitate şi 
sănătate în muncă și pentru 

situații de urgență 
• Comisia pentru control 

managerial intern 
• Comisia pentru prevenirea 

şi eliminarea violenței, a 

faptelor de corupție si 
discriminării şi promovarea 

interculturalit 

• Comisia burse, ajutor social, Euro 200 

• Comisia  Protectie sociala -  bani de 

liceu 

• Dezvoltare personală și formare 
profesională, îndrumare metodică a 

noilor cadre didactice, a studenților 

(practica pedagogică) 

• Comisia de manipulare substante 
toxice 

• Comisia pentru controlul 

documentelor şcolare şi a actelor de 
studii 

• Comisia incadrare, salarizare, concedii 

de odihnă și întocmire pontaje lunare 

• Comisia pentru activitatea educativa 
extrașcolară si proiecte educaționale 
europene                       

• Comisia de evaluare continua și finală 

• Comisia Combaterea absenteismului, 

abandonului școlar și monitorizarea 
frecvenței 

• Comisia pentru activitati educative 

extrascolare si proiecte educationale 
europene 

• Comisia paritara 

• Comisia de dezvoltare profesională, 

îndrumare metodică 

• Comisia pentru pregatirea 

examenelor nationale 

• Comisia de organizare a 
examenelor de incheiere a 

situatiei scolare, corigente, 

diferente 

• Comisia de admitere în clasa a 
IX a 

• Comisia de pregatire și 

instruire practică 

• Comisia pentru acordarea  
Burselor profesionale 

• Comisia de organizarea a 

serviciului pe școală 

• Comisia orientare și consiliere 
a dirigintilor 

• Comisii metodice (catedre) 

• Comisia pentru olimpiade şi 

concursuri şcolare 

• Comisia de informatizare 
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ANEXA nr. 2 

  
 

Schema procedurii de utilizare în şcoli a auxiliarelor didactice aprobate/avizate de MEN   
 

 

 
   

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



54 

 

Abateri disciplinare pentru elevi şi sancţionarea lor                 ANEXA nr. 3 

Nr. 

crt. 
Abateri Prima dată Recidivă 

1 Întârziere la oră Avertisment verbal  Absenţă în catalog 

2 

Absenţă nemotivată la 

ore/ ore cu participare 
fizică și on line 

 

Avertisment verbal  

Scaderea notei la purtare cu 1 punct 

pentru fiecare 10 absenţe nejustificate 
printr-un document medical 

3 Copiat 

- în cazul unei teme, refacerea 
temei 

-în cazul unui test/teză, acordarea 

notei 1 

Acordarea unei sancţiuni conform art. 106 
(3) din ROFU.  

 

4 

Implicarea în conflicte 

verbale, violenţe, bătaie, 
injurii, folosirea 

limbajului vulgar în 
pause sau în timpul 

orelor de curs 

Discutie cu elevul si parinii acestuia 

(in prezenta consilierului scolar)  
Acordarea unei sancţiuni conform 

art. 192 (4) din ROFU, în funcţie 
de gravitatea faptei  

 

Acordarea unei sancţiuni conform art. 192 

(4) din ROFU, în funcţie de gravitatea 
faptei  

Consiliere la cabinetul de consiliere 
psihopedagogică al şcolii. 

 

5 
Refuzul de a purta 

mască chirurghicală 

Averisment verbal Acordarea unei sancţiuni conform art. 192 

(4) din ROFU, mustrare scrisă 
 

6 Fumat 
Discuţie cu părinţii elevului 
Mustare scrisă 

Consiliere la cabinetul de consiliere 

psihopedagogică al şcolii. 
Mustrare scrisă 

Aplicarea Legii 329 

7 

Frecventarea barurilor în 

timpul programului de 
şcoală 

Discuţie cu părinţii elevului 
Acordarea unei sancţiuni conform art. 192 

(4) din ROFU 

8 
Absenţa/refuzul de a 
efectua serviciul pe 

şcoală 

Discuţie cu părinţii elevului 

In caz de absenţă motivată – 

reprogramarea serviciului pe 
şcoală 

Mustrare scrisă 

 

9 
Distrugerea bunurilor 
şcolii 

Discuţie cu părinţii elevului 

Plata pagubelor 
Muncă social (nr.orelor se 

stabileşte în funcţie de pagubă) 

Plata pagubelor 
Mustrare scrisă 

 

10 

Refuz de a se supune 

instrucţiunilor 
personalului şcolii 

Discuţie cu părinţii elevului 

Discutarea cazului în Consiliul 
Profesoral 

Mustrare scrisă 

 

11 
Tinută vestimentară 

nepotrivită 

Avertisment verbal 

Informarea părinţilor Mustrare scrisă 

12 Deranjarea orei de curs 
Avertisment verbal 

 

Mustrare scrisă 

 

13 
Implicarea în acţiuni ce 
aduc atingere bunului 

renume al şcolii 

Mustare scrisă 

Discuţie cu părinţii elevului 
Mutarea disciplinară la altă şcoală 

14 

Folosirea telefonului 

mobil în timpul orelor de 
curs fără acord profesor 

Avertisment verbal 
Mustrare scrisă 

Mustrare scrisă 

Plângere penală din partea profesorului 
pentru folosirea telefonului (înregistrare) 

fără acordul acestuia. 

15 Discriminare 
Avertisment verbal 
Discuţie cu pariţtii elevului 

 Mustrare scrisă 
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ANEXA Nr. 4 

 

   
Procedura generală de intervenţie 

la nivelul Colegiului Tehnic ”COSTIN D. NENIŢESCU”  în situaţii de violenţă 
 

 
 

    În cazul unei forme uşoare a violenţei şcolare:   

   1. dacă sancţiunea nu e prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ   
    ↓ Este sesizată comisia de violenţă şi conducerea şcolii (dacă este cazul)   

    ↓ Se realizează o anchetă detaliată   

    ↓ Este luată o decizie privind aplicarea sau nu a unei sancţiuni   

    ↓ Se stabilesc măsuri de asistenţă pentru victimă/agresor   

   2. dacă sancţiunea este prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ   
    ↓ Se convoacă Consiliul clasei (se analizează cazul, se propune şi se stabileşte o sancţiune)   

    ↓ Se sancţionează elevul → învăţător/institutor/profesor învăţământ primar/diriginte   

    ↓ Aplică sancţiunea   

    ↓ Informează părinţii, tutorii sau susţinătorii legali   

    ↓ Recomandă măsuri de asistenţă pentru victimă şi agresor   

    ↓ Monitorizează intervenţiile, colaborând cu părinţii şi psihologul şcolar   

    În cazul unei forme grave de violenţă şcolară:   
   • Dirigintele → anunţă conducerea unităţii de învăţământ   

    ↓ Sesizează Autorităţile competente (Jandarmeria/Poliţia de Proximitate/DGASPC etc.)   

    ↓ Sesizează părinţii, tutorii sau susţinătorii legali   

    ↓ Informează inspectoratul şcolar (consilierul de imagine), în raport cu gravitatea faptei   

    ↓ Înştiinţează Comisia de violenţă   

   • Comisia de violenţă → realizează o anchetă detaliată   

    → propune măsuri specifice   

    → convoacă Consiliul clasei   

    ↓ Se stabileşte/propune sancţiunea   

   • Dirigintele → Aplică sancţiunea conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de 

învăţământ   
   • → Completează Fişa de înregistrare a cazului de violenţă şi o transmite persoanei desemnate de Comisia 

de violenţă să centralizeze fişele şi să le înregistreze în baza de date   
   • Psihologul şcolar → realizează consilierea psihologică pentru victimă/agresor   

   • Dirigintele şi psihologul şcolar → colaborează cu familia elevului   

    → monitorizează cazul   

   • Comisia de violenţă se asigură că fenomenul de violenţă a fost înregistrat, că măsurile de intervenţie au 

fost puse în aplicare şi urmăreşte impactul acestora asupra actorilor implicaţi în cazul de violenţă respectiv.   
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ANEXA Nr. 5 

   
Procedura generală de intervenţie 

la nivelul Colegiului Tehnic ”COSTIN D. NENIŢESCU” în situaţii de violenţă 
ce necesită intervenţia poliţiei/ jandarmeriei/ poliţiei locale/ambulanţei. 

 
 

    Incinta unităţii de învăţământ reprezintă toată zona şcolii, incluzând sălile de clasă, cancelarie, coridoare, 

terenul de sport, anexele, curtea şcolii, etc.   
    Proximitatea unităţilor de învăţământ este reprezentată de suprafaţa de teren situată în afara curţii 

unităţii, precum arterele rutiere, căile de acces către unitatea de învăţământ, spaţiile verzi din jurul şcolii, 
alte spaţii publice situate în apropierea acesteia.   

   • Dacă violenţa exercitată constă într-un incident de agresiune simplă şi a fost cauzatoare doar de 

vătămări corporale uşoare (lovire uşoară cu palma ori cu dosul palmei), autorul fiind elev cu vârsta sub 14 
ani, şcoala poate reacţiona prioritar pentru sancţionarea acestui comportament şi poate informa ulterior 

poliţistul de proximitate pentru aplanarea unei stări conflictuale între părinţii victimei şi cei ai agresorului.   
   • Dacă este vorba despre mai mult decât exercitarea unei violenţe corporale uşoare (lovirea repetată de 

intensitate medie a victimei, atunci poliţia/jandarmeria trebuie sesizată odată cu intervenţia echipajului unei 
ambulanţe, prin apelul telefonic de urgenţă la 112.)   

   • În toate cazurile de lovire sau alte violenţe exercitate împotriva unui elev, conducerea şcolii trebuie să 

informeze părinţii victimei şi instituţiile de aplicare a legii.   
    Cei ce vor desfăşura astfel de activităţi sunt cadrele didactice, personalul auxiliar şi personalul care 

asigură securitatea/paznicii unităţii şcolare, care se autosesizează sau sunt sesizaţi de izbucnirea sau 
derularea unui act de violenţă.   

    Monitorizarea (activităţile derulate), intervenţie   

    Atunci când un salariat al unităţii de învăţământ este sesizat sau se autosesizează despre existenţa unui 
eveniment de violenţă în unitatea de învăţământ sau în proximitatea acesteia, trebuie să respecte 

următoarele reguli procedurale, în funcţie de eveniment:   
   A. Pentru tipurile de violenţă, care cad sub incidenţa codurilor de la 1.10 la 1.14, 2.3, 3.3., de la 4.2 la 4.4 

şi 4.6 din Nomenclatorul actelor de violenţă în şcoală, cadrul didactic/cadrul didactic auxiliar/personal de 
pază ce a fost sesizat sau s-a autosesizat de producerea unui eveniment, va proceda astfel:   

   - se deplasează de urgenţă (dacă nu se află deja) la locul unde se desfăşoară actul de violenţă respectivă;   

   - ajuns la locul evenimentului, acesta va efectua o scurtă analiză a actului de violenţă şi va comunica 
imediat conducerii unităţii de învăţământ despre cele constatate;   

   - se informează dacă sunt victime ce necesită îngrijiri medicale;   
   - dacă sunt victime care necesită îngrijiri medicale, sună la numărul de urgenţă 112 şi solicită o 

ambulanţă;   

   - directorul unităţii de învăţământ va informa de urgenţă reprezentanţii isnpectoratului şcolar;   
   - în cazul în care printre agresori sunt persoane violente, persoanele care au sunat la 112 vor solicita 

sprijin din partea personalul care asigură securitatea/paznicului şcolii pentru a preveni o eventuală 
degenerare a evenimentului şi vor solicita, de urgenţă, sprijinul poliţiei, jandarmeriei, poliţiei locale;   

   - până la sosirea echipajului de poliţie/jandarmerie/poliţie locală sau ambulanţă, după caz, se vor lua 

măsuri de asigurare a primului ajutor victimelor, solicitând sprijinul cadrului medical din cadrul şcolii (dacă 
există), conducerii şcolii, cadrelor didactice, consilierului şcolar, personalului de pază, după care vor lua 

măsuri pentru transportarea victimei/victimelor la cea mai apropiată unitate medicală de urgenţă;   
   - vor fi îndepărtaţi elevii care nu sunt implicaţi în eveniment şi care, prin zgomote, gesturi, îndemnuri, pot 

instiga sau amplifica dezordinea creată. În acest scop, se va folosi un ton autoritar, fără a adresa cuvinte 
jignitoare sau ameninţări, având în vedere vârsta şi comportamentul elevilor. Pe cât posibil, vor fi reţinute 

date despre agresor/agresori pentru identificarea lor ulterioară, în cazul în care aceştia ar reuşi să fugă şi nu 

ar fi cunoscuţi de elevi;   
   - pe cât posibil, autorii faptei vor fi izolaţi, conducându-i într-o încăpere din incinta unităţii de învăţământ;   

   - la sosirea ambulanţei, dacă este cazul, se vor da toate detaliile despre victimă şi modul cum s-a 
întâmplat actul de violenţă;   

   - pe cât posibil, se vor lua măsuri de protejare a locului producerii infracţiunii;   

   - la sosirea echipajului poliţiei/jandarmeriei/poliţiei locale se vor oferi toate datele necesare în vederea 
identificării elevilor/sau a altor persoane implicate în comiterea faptei, precum şi cauza/motivul incidentului 

(dacă se cunosc), măsurile preliminare luate de şcoală pentru soluţionarea evenimentului semnalat (în caz 
de agresiuni fizice - dacă a fost anunţat serviciul de ambulanţă sau în caz de incendiu dacă au fost informaţi 

pompierii);   
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   - părinţii elevilor minori implicaţi, atât ca victimă, cât şi ca autor în incident vor fi solicitaţi să se prezinte de 

urgenţă la sediul şcolii;   

   - echipa de cercetare sosită la faţa locului, îndeosebi poliţistul de investigaţii criminale, va fi pus la curent 
cu toate datele şi informaţiile cu privire la participanţii la comiterea actului de violenţă, victime şi martori, 

precum şi activităţile şi măsurile luate din momentul sosirii la locul faptei.   
   B. Pentru tipurile de violenţă care cad sub incidenţa codurilor de la 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.5, 2.4, 3.2, 34, 

3.5, din Nomenclatorul actelor de violenţă în şcoală, cadrul didactic/auxiliar ce a fost sesizat sau s-a 
autosesizat de producerea unui eveniment, va proceda astfel:   

   - după luarea la cunoştinţă şi, după caz, constatarea faptei şi a gravităţii ei, aceasta se aduce la cunoştinţa 

profesorului de serviciu, conducerii unităţii şcolare, administratorului (în cazul distrugerii de bunuri ale şcolii), 
profesorului diriginte etc.;   

   - în cazul în care fapta presupune introducerea de arme albe sau de foc se solicită sprijinul personalul care 
asigură securitatea/paznicului sau a altor cadre didactice, şi se sună la numărul de telefon 112, încercându-

se izolarea şi reţinerea persoanei în cauză;   

   - în cazul în care aceasta reuşeşte să scape, se reţin cât mai multe date despre posesorul armei, în 
vederea informării echipajelor de poliţie/jandarmeriei sau, după caz, poliţistului de proximitate ce vor 

interveni la solicitare;   
   - dacă este elev al şcolii, se anunţă şi părinţii acestuia;   

   - în cazul în care fapta semnalată constă în furtul unui bun, distrugerea de bunuri (care se manifestă prin 
violenţă agresivă continuă), se procedează ca mai sus.   
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ANEXA Nr. 6   

Nomenclatorul actelor de violenţă 

 

Categorie Tip COD 

1. Atac la 

persoană 

1. Violarea secretului corespondenţei (accesarea fără 

consimţământul persoanei a calculatorului, telefonului mobil 
etc.) 

1.1. 

2. Discriminare şi instigare la discriminare 1.2. 

3. Insulte grave, repetate 1.3. 

4. Ameninţări repetate 1.4. 

5. Şantaj 1.5. 

6. Înşelăciune 1.6. 

7. Instigare la violenţă 1.7. 

8. Violenţe fizice uşoare, fără arme (lovire) 1.8. 

9. Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune de 

înştiinţare 
1.9. 

10. Fapte privitoare la viaţa sexuală (violul, actul sexual cu un 

minor, perversiunea sexuală, corupţia sexuală, seducţia, 
hărţuire sexuală) 

1.10. 

11. Violenţă fizică gravă fără arme (vătămare corporală gravă) 1.11. 

12. Violenţă fizică cu arme albe 1.12. 

13. Violenţă fizică cu arme de foc 1.13 

14. Omor sau tentativă de omor 1.14 

2. Atentat 
la 

securitatea 
unităţii 

şcolare 

1. Introducerea unor persoane străine în incinta şcolii 2.1. 

2. Alarmă falsă 2.2. 

3. Incendiere şi tentativă de incendiere 2.3. 

4. Introducere sau port armă albă în spaţiul şcolar 2.4. 

5. Introducere sau port armă de foc în spaţiul şcolar 2.5. 

3. Atentat 

la bunuri 
1. Însuşirea bunului găsit 3.1. 

2. Furt şi tentativă de furt 3.2. 

3. Tâlhărie 3.3. 

4. Distrugerea bunurilor unor persoane 3.4. 

5. Distrugerea bunurilor şcolii 3.5. 

4. Alte 
fapte de 

violenţă 
sau 

atentate la 
securitate 

în spaţiul 

şcolar 

1. Consum de alcool 4.1 

2. Consum de stupefiante sau alte substanţe interzise 4.2. 

3. Trafic cu stupefiante sau alte substanţe interzise 4.3. 

4. Automutilare 4.4. 

5. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 4.5. 

6. Suicid sau tentativă de suicid 4.6. 

7. Alte tipuri de violenţă 4.7. 
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TIPURILE DE VIOLENŢĂ 

 CARE FAC OBIECTUL SISTEMULUI DE INDICATORI 

 
 

Categorie TIP COD 

A. Atac la 

persoană 

Violenţe fizice fără arme A01 

Violenţe fizice cu arme(albe, de foc etc.) A02 

Insulte A03 

Ameninţări A04 

Hărţuiri A05 

Intimidări A06 

Şantaj A07 

Violenţe fizice cu caracter sexual A08 

Viol A09 

B.Atentat la 
securitatea 

unităţii şcolare 

Introducerea unor persoane străine în incinta şcolii B01 

Tentativă de incendiu B02 

Port armă B03 

Alarmă falsă B04 

C. Atentat la 

bunuri 

Furt sau tentativă de furt  C01 

Distrugerea bunurilor colegilor/profesorilor C02 

Distrugerea bunurilor şcolii C03 

Incendii C04 

D. Alte fapte de 
violenţă sau 

atentate la 

securitate 

Consum de stupefiante D01 

Consum de alte substanţe interzise (alcool, ţigări etc) D02 

Trafic cu stupefiante D03 

Trafic cu alte substanţe interzise D04 

Tentative de suicid D05 

Suicid D06 
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ANEXA Nr. 7   

 

 

 

Cod: P0. __100_____ 

Denumire:    PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND ACCESUL ELEVILOR ȘI AL 

PERSONALULUI  ȘCOLII ÎN PERIMETRUL UNITĂŢII ŞCOLARE  ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-

2021   

Nr. pag. 5 

Nr. de pag. anexe: 2  

Exemplar nr. 1  

Evidenţa modificărilor:  

 

Ediţia/re

vizia 

Data Pag. cu 

modificări 

Modificat Verificat 

Nume  Semnătură Nume Semnătură 

1/0 09.09.2020 Elaborat iniţial Nica Mădălina 

 

 Ișfan Liliana  

 

Lista persoanelor la care se difuzează ediţia/revizia procedurii operaţionale 

Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr. 

Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele 

Data primirii Semnătura 

 

informare 2  Conducere Director Ișfan Liliana   

arhivare 1 CEAC Responsabil  Nica Mădălina   

informare  electronic CEAC Membrii 

comisiei 

Nica Mădălina 

Mircea Elena 

Mitroi Cerasela 

Buta Otilia 

  

informare electronic CSSM Responsabil Georgescu Mariana   

informare electronic CSU Responsabil Nica Mădălina   

aplicare electronic  Resursă umană 

din unitate 

Profesori  

Elevi 

  

aplicare electronic Cabinet medical Asistent medical Roșcuț Elisabeta   

aplicare electronic Paza Resursă umană 

din unitate (alte 

categorii) 

Paznic 

Agenți paza 

Administrator 

  

informare electronic  Administrator Fundățeanu Genua   

 

Elaborat, 

 

1.  Introducere 

  Procedura se aplică la nivelul unităţii de învăţământ  Colegiul Tehnic „COSTIN D. 

NENIŢESCU”  pentru asigurarea  siguranţei elevilor și a personalului didactic, nedidactic și auxiliar în 

perimetrul unităţii școlare în anul școlar 2020-2021, ca urmare a pandemiei cu SARS-CoV-2.  

 

2. Scopul procedurii 

 Procedura este elaborată în scopul prevenirii infectării cu noul coronavirus a elevilor și a cadrelor 

didactice, nedidactice și auxiliare care își desfășoară activitatea în anul școlar 2020-2021 în unitatea noastră 

școlară. 
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   3.  Definiţii, abrevieri 

        3.1  Definiţii 

 

Nr. 

crt. 

 
Termenul 

 
Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul 

1 Corp A Clădirea   școlii, în care funcționează clasele IX-XII 

2 Corp B 

Clădirea   școlii, în care funcționează clasele IX-XII și se găsesc laboratoarele de 

AMA, Mașini electrice, Electronică,Electrotehnica,  3 laboratoare de chimie, 1 

laborator tehnologic, depozitul pentru substanțe chimice și arhiva școlii, atelierele 

școlii 

 3   Corp D Clădire în care se găseste sala de sport 

4   Corp E Clădire  care găzduiește căminul studențesc 

5   Corp F Clădire  care găzduiește căminul studențesc 

6   Corp G 
Clădire în care se găseste depozitul de carte al ISMB, Biblioteca Pedagogică, 

centrala termică ( fosta cantină) 

7 Punct de pază Ghereta paznicului și a agenților pază 

 
8 Poarta Poarta de intrare în curtea școlii de lângă punctul de pază 

9 Intrare Ap Intrarea profesorilor în corpul A 

10 Intrare Ae Intrarea elevilor în corpul A 

 
11 Intrare B Intrarea profesorilor și a elevilor  în corpul B 

12 Intrare D Intrarea profesorilor și a elevilor  în corpul D (sala de sport) 

13 Intrare E Intrarea studenților  în corpul E (cămin studențesc) 

14 Intrare F Intrarea studenților  în corpul F (cămin studențesc) 

15 Intrare G1 Intrarea în corpul G - Depozitul de carte 

16 Intrare G2 Intrarea în corpul G- Depozitul de carte, Biblioteca Pedagogică 

17 Intrare G3 Intrarea în corpul G- Centrala termică 

3.2.  Abrevieri 

ISMB – Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 

SU – Situații de urgență 

SSM – Sănătate și securitate în muncă  

 

4. Documente de referinţă 

- Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

- ANEXA nr. 1: GHIDUL privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ 

preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19 

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru 

buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011;  
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- Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

- ROFUIP  5447/31.08.2020. 

5. Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor 

5.1.1 Principii şi reglementări 

 Ordinul nr. 5487/1494/2020 emis de către Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății, 

care a intrat în vigoare în data de 1 septembrie 2020, stabilește măsuri de desfășurare a activităților de către 

persoanele care au acces în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță, în contextul  prevenirii și 

combaterii  ı̂mbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.  

  

5.1.2. Responsabilităţi 

- Director - Ișfan Liliana 

- paznic  

- asistent medical – Roșcuț Elisabeta 

  

5.2. Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor 

- Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către personalul 

desemnat. 

- La intrarea în clasă, profesorul întreabă dacă vreun elev are simptome corespunzătoare îmbolnăvirii cu 

SARS-CoV-2 ( febră, lipsa gustului/ mirosului, etc). 

- Parcursul elevilor și al cadrelor didactice în școală și prin curtea școlii este semnalizat și delimitat, astfel 

încât să se respecte normele de distanțare. 

- Distanţarea fizică va fi menţinută la intrarea în cele două corpuri de clădire folosind marcaje aplicate pe sol 

(săgeți). 

- Accesul   în corpul A de clădire se va face numai pe la intrarea profesorilor Ap, atât pentru personalul 

școlii cât și pentru elevi. 

- Ieșirea din corpul A de clădire se face numai pe la ieșirea elevilor Ae, atât pentru personalul școlii cât și 

pentru elevi. 

- Intrarea și ieșirea în și din  corpul B de clădire se va face pe unica ușă de acces, cu respectarea 

marcajelor și a panourilor indicatoare. 

- Căile de acces vor fi menţinute deschise în timpul intrării elevilor la ore – respectiv ora 8 sau ora 9 - cât și 

al ieșirii acestora la finalul cursurilor – ora 14 sau ora 15, după caz, pentru a limita punctele de contact.  

- La intrarea în școală se asigură covorașe dezinfectante, substanțe dezinfectante pentru mâini. Purtarea 

măștii este obligatorie. Se pot asigura măști doar în cazuri excepționale ( mască ruptă, mască lipsă, etc.). 

- După dezinfecţia mâinilor, asigurarea cu mască de protecție purtată corespunzător și stergerea picioarelor 

pe covorașele dezinfectante, elevii vor merge direct în sălile de clasă, urmând traseele indicate;  

- La intrarea în școală, pe holuri și la cancelarie se afișează mesaje de informare cu privire la normele 

igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2. 

- Accesul oricăror persoane străine (părinţi, alţi însoţitori etc.) este interzis în afara cazurilor excepţionale, 

unde este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. 

- Studenții pot intra în perimetrul unității şcolare numai pe baza legitimației de student. Aceștia se vor 

îndrepta către cele două corpuri de clădire  E și F care găzduiesc căminele studențești . 
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6. Anexe 

 

Nr. 

anexa 

Denumirea 

anexei 

Elaborator 

0 1 2 

1 Plan corp A parter Responsabil SU, Nica Mădălina 

2 Plan corp B parter Responsabil SU, Nica Mădălina 

 

 

7 . Cuprins 

 

Numărul 

componentei în 

cadrul 

procedurii 

operaţionale 

                                   Denumirea componentei  Pagina 

Coperta Evidenţa modificărilor 1 

Lista persoanelor la care se difuzează ediţia/revizia procedurii operaţionale 1 

1 Introducere 2 

2 Scopul procedurii operaţionale 2 

3 Definiţii şi abrevieri 3 

4 Documente de referinţă 3 

5 Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor 4 

6 Anexe 5 

7 Cuprins 5 

 

 

 

 

ANEXA 1 
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ANEXA 2 
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ANEXA Nr. 8   

 
 

 

Nr.  126 / 09.09.2020                                                                                       APROBAT, 

        Director,  

                                                                                                                       Prof. Ișfan Liliana 

 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ  

 

Cod: P0. __101_____ 

Denumire:    PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND FLUXURILE DE INTRARE, IEȘIRE ȘI 

DEPLASARE A ELEVILOR ȘI A PERSONALULUI ȘCOLII ÎN INCINTA UNITĂȚII ÎN ANUL 

ȘCOLAR 2020-2021 

Nr. pag. 6 

Nr. de pag. Anexe: 5  

Exemplar nr. 1 

Evidenţa modificărilor:  

 

Ediţia

/reviz

ia 

Data Pag. Cu 

modificări 

Modificat Verificat 

Nume  Semnătură Nume Semnătură 

1/0 09.09.2020 Elaborat 

iniţial 

Nica Mădălina 

 

 Ișfan Liliana  

 

Lista persoanelor la care se difuzează ediţia/revizia procedurii operaţionale 
Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr. 

Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele 

Data primirii Semnătura 

 

informare 2  Conducere Director Isfan Liliana   

arhivare 1 CEAC Responsabil  Nica Mădălina   

informare  electronic CEAC Membrii comisiei Nica Mădălina 

Mircea Elena 

Mitroi Cerasela 

Buta Otilia 

  

informare electronic CSSM Responsabil Georgescu Mariana   

informare electronic CSU Responsabil Nica Mădălina   

aplicare electronic  Resursă umană 

din unitate 

Profesori  

Elevi 

  

aplicare electronic Cabinet medical Asistent medical Roșcuț Elisabeta   

aplicare electronic Paza Resursă umană 

din unitate (alte 

categorii) 

Paznic 

Agenți paza 

Administrator 

  

informare electronic  Administrator Fundățeanu Genua   

 

Elaborat, 

2.  Introducere 



66 

 

Procedura se aplică la nivelul unităţii de învăţământ  Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIŢESCU”  
pentru asigurarea  siguranţei elevilor și a personalului didactic, nedidactic și auxiliar în perimetrul 

unităţii școlare în anul școlar 2020-2021, ca urmare a pandemiei cu SARS-CoV-2.  

 

2. Scopul procedurii 

 Procedura este elaborată în scopul stabilirii fluxurilor de intrare, ieșire și deplasare a elevilor și a 

cadrelor didactice    în perimetrul unităţii școlare Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIŢESCU” în anul 

școlar 2020-2021, ca urmare a pandemiei cu SARS-CoV-2.  

 

   3.  Definiţii, abrevieri 

        3.1  Definiţii 

 

Nr. 

crt. 

 
Termenul 

 
Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul 

1 Corp A Clădirea   școlii, în care funcționează clasele IX-XII 

2 Corp B 

Clădirea   școlii, în care funcționează clasele IX-XII și se găsesc laboratoarele de 

AMA, Mașini electrice, Electronică,Electrotehnica,  3 laboratoare de chimie, 1 

laborator tehnologic, depozitul pentru substanțe chimice și arhiva școlii, atelierele 

școlii 

 3   Corp D Clădire în care se găseste sala de sport 

4   Corp E Clădire  care găzduiește căminul studențesc 

5   Corp F Clădire  care găzduiește căminul studențesc 

6   Corp G 
Clădire în care se găseste depozitul de carte al ISMB, Biblioteca Pedagogică, centrala 

termică ( fosta cantină) 

7 Punct de pază Ghereta paznicului și a agenților pază 

 
8 Poarta Poarta de intrare în curtea școlii de lângă punctul de pază 

9 Intrare Ap Intrarea profesorilor în corpul A 

10 Intrare Ae Intrarea elevilor în corpul A 

 
11 Intrare B Intrarea profesorilor și a elevilor  în corpul B 

12 Intrare D Intrarea profesorilor și a elevilor  în corpul D (sala de sport) 

13 Intrare E Intrarea studenților  în corpul E (cămin studențesc) 

14 Intrare F Intrarea studenților  în corpul F (cămin studențesc) 

15 Intrare G1 Intrarea în corpul G - Depozitul de carte 

16 Intrare G2 Intrarea în corpul G- Depozitul de carte, Biblioteca Pedagogică 

17 Intrare G3 Intrarea în corpul G- Centrala termică 

6.2. Abrevieri 

ISMB – Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 

SU – Situații de urgență 

SSM – Sănătate și securitate în muncă  

 

7. Documente de referinţă 

- Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 
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-- ANEXA nr. 1: GHIDUL privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ 

preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19 

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru 

buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011;  

- Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 - Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

- ROFUIP  5447/31.08.2020. 

 

8. Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor 

 

5.1.1 Principii şi reglementări 

 Ordinul nr. 5487/1494/2020 emis de către Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății, 

care a intrat în vigoare în data de 1 septembrie 2020, stabilește măsuri de desfășurare a activităților de către 

persoanele care au acces în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță, în contextul  prevenirii și 

combaterii  ı̂mbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.  

  

5.1.2. Responsabilităţi 

- Director - Ișfan Liliana 

- paznic  

- asistent medical – Roșcuț Elisabeta 

- cadre didactice 

   

8.2. Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor 

 

- Circuitele  în interiorul şcolii (curte, săli de clasă, coridoare etc.) vor fi marcate cu benzi vizibile care să 

asigure "trasee prestabilite" de intrare, deplasare în interiorul unităţii de învăţământ şi  părăsire a acesteia, 

facilitând păstrarea unei distanţe fizice între elevi: 

 - curtea școlii – săgeți marcate cu vopsea albă 

 - interior corp A – săgeți marcate cu autocolant verde pentru intrare și roșu pentru iesire 

 - interior corp B – săgeți marcate cu autocolant verde pentru intrare și roșu pentru iesire 

- Accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către personalul 

desemnat. 

- Accesul   în corpul A de clădire se va face numai pe la intrarea profesorilor Ap, atât pentru personalul 

școlii cât și pentru elevi. 

- Ieșirea din corpul A de clădire se face numai pe la ieșirea elevilor Ae, atât pentru personalul școlii cât și 

pentru elevi. 

- Intrarea și ieșirea în și din  corpul B de clădire se va face pe unica ușă de acces, cu respectarea 

marcajelor și a panourilor indicatoare. 

- Căile de acces vor fi menţinute deschise în timpul intrării elevilor la ore – respectiv ora 8 sau ora 9 - cât și 

al ieșirii acestora la finalul cursurilor, pentru a limita punctele de contact.  
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-  Uşile claselor vor fi menţinute deschise până la sosirea tuturor elevilor. 

- La intrarea în școală se asigură covorașe dezinfectante, substanțe dezinfectante pentru mâini. Purtarea 

măștii este obligatorie. Se pot asigura măști doar în cazuri excepționale ( mască ruptă, mască lipsă, etc.). 

- După dezinfecţia mâinilor, asigurarea cu mască de protecție purtată corespunzător și stergerea picioarelor 

pe covorașele dezinfectante, elevii vor merge direct în sălile de clasă, urmând traseele indicate: 

 - Elevii vor urma traseul VERDE pentru INTRAREA în sălile de clasă, conform anexelor 1, 2 și 3 

pentru corpul A și 4, 5 pentru corpul B de clădire. 

 - Accesul la etajele superioare se face NUMAI pe scara profesorilor, urmând traseul VERDE 

 - Ieșirea elevilor cât și a cadrelor didactice se va face NUMAI pe scara elevilor, urmând traseul 

ROȘU 

- La intrarea în școală, pe holuri și la cancelarie se afișează mesaje de informare cu privire la normele 

igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2. 

- Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri cu  săgeţi pe pereți și marcaje cu autocolant 

verde și roșu pe podea).  

- La intrarea în şcoală şi pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate dispensere/flacoane cu soluţie 

dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecţia frecventă. 

- Vor fi limitate întâlnirile între elevi, prin stabilirea unor zone de aşteptare, în curtea școlii la intrarea Ap – 

cu respectarea distanțării utilizând marcajele albe și în clase, la finalizarea cursurilor, până profesorii de 

serviciu permit accesul pe holul școlii. 

- Accesul oricăror persoane străine (părinţi, alţi însoţitori etc.) este interzis în afara cazurilor excepţionale, 

unde este necesară aprobarea conducerii unităţii de învăţământ. 

- Studenții pot intra în perimetrul unității şcolare numai pe baza legitimației de student. Aceștia se vor 

îndrepta către cele două corpuri de clădire  E și F care găzduiesc căminele studențești . 

Anexe 

 

Nr. 

anexa 

Denumirea 

anexei 

Elaborator Aprobat 

0 1 2 3 

1 Plan parter corp A Nica M.  Ișfan L. 

2 Plan etaj 1 corp A Nica M.  Ișfan L. 

3 Plan etaj 2 corp A Nica M.  Ișfan L. 

4 Plan parter corp B Nica M.  Ișfan L. 

5 Plan etaj 1 corp B Nica M.  Ișfan L. 

 

Cuprins 

 

Numărul 

componentei în 

cadrul 

procedurii 

operaţionale 

                                   Denumirea componentei  Pagina 

Coperta Evidenţa modificărilor 1 

Lista persoanelor la care se difuzează ediţia/revizia procedurii operaţionale 1 

1 Introducere 2 

2 Scopul procedurii operaţionale 2 

3 Definiţii şi abrevieri 2 

4 Documente de referinţă 3 

5 Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor 4 

6 Anexe 6 

7 Cuprins 6 
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Anexa 2 
 

 
 

 

 



 70 

Anexa 3 

 
 

 

 

 

Anexa 4 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 



 71 

 
ANEXA Nr. 9  

 

Nr. 127 / 09.09.2020                                                                                       APROBAT, 

        Director,  

                                                                                                                       Prof. Ișfan Liliana 

 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ  

 

Cod: P0. __102_____ 

Denumire:    PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA SPAȚIILOR DIN INCINTA 

UNITĂȚII ȘCOLARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021, PENTRU ASIGURAREA DISTANȚĂRII FIZICE 

Nr. pag. 6 

Nr. de pag. Anexe: 0  

Exemplar nr. 1 

Evidenţa modificărilor:  

 

Ediţia

/reviz

ia 

Data Pag. Cu 

modificări 

Modificat Verificat 

Nume  Semnătură Nume Semnătură 

1/0 09.09.2020 Elaborat 

iniţial 

Nica Mădălina 

 

 Ișfan Liliana  

 

Lista persoanelor la care se difuzează ediţia/revizia procedurii operaţionale 
Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr. 

Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele 

Data primirii Semnătura 

 

informare 2  Conducere Director Isfan Liliana   

arhivare 1 CEAC Responsabil  Nica Mădălina   

informare  electronic CEAC Membrii comisiei Nica Mădălina 

Mircea Elena 

Mitroi Cerasela 

Buta Otilia 

  

informare electronic CSSM Responsabil Georgescu Mariana   

informare electronic CSU Responsabil Nica Mădălina   

aplicare electronic  Resursă umană 

din unitate 

Profesori  

Elevi 

  

aplicare electronic Paza Resursă umană 

din unitate (alte 

categorii) 

Paznic 

Agenți paza 

Administrator 

  

informare electronic  Administrator Fundățeanu Genua   

 

 

Elaborat, 

 

3.  Introducere 

Procedura se aplică la nivelul unităţii de învăţământ  Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIŢESCU”  pentru 

asigurarea  siguranţei elevilor și a personalului didactic, nedidactic și auxiliar în perimetrul unităţii școlare 

în anul școlar 2020-2021, ca urmare a pandemiei cu SARS-CoV-2.  

 

2. Scopul procedurii 

 Procedura este elaborată în scopul stabilirii modului de organizare a spațiilor din perimetrul unităţii 

școlare Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIŢESCU” în anul școlar 2020-2021, pentru asigurarea distanțării 

fizice. 
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   3.  Definiţii, abrevieri 

        3.1  Definiţii 

 

Nr. 

crt. 

 
Termenul 

 
Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul 

1 Corp A Clădirea   școlii, în care funcționează clasele IX-XII 

2 Corp B 

Clădirea   școlii, în care funcționează clasele IX-XII și se găsesc laboratoarele de 

AMA, Mașini electrice, Electronică,Electrotehnica,  3 laboratoare de chimie, 1 

laborator tehnologic, depozitul pentru substanțe chimice și arhiva școlii, atelierele 

școlii 

 3   Corp D Clădire în care se găseste sala de sport 

4   Corp E Clădire  care găzduiește căminul studențesc 

5   Corp F Clădire  care găzduiește căminul studențesc 

6   Corp G 
Clădire în care se găseste depozitul de carte al ISMB, Biblioteca Pedagogică, centrala 

termică ( fosta cantină) 

7 Punct de pază Ghereta paznicului și a agenților pază 

 
8 Poarta Poarta de intrare în curtea școlii de lângă punctul de pază 

9 Intrare Ap Intrarea profesorilor în corpul A 

10 Intrare Ae Intrarea elevilor în corpul A 

 
11 Intrare B Intrarea profesorilor și a elevilor  în corpul B 

12 Intrare D Intrarea profesorilor și a elevilor  în corpul D (sala de sport) 

13 Intrare E Intrarea studenților  în corpul E (cămin studențesc) 

14 Intrare F Intrarea studenților  în corpul F (cămin studențesc) 

15 Intrare G1 Intrarea în corpul G - Depozitul de carte 

16 Intrare G2 Intrarea în corpul G- Depozitul de carte, Biblioteca Pedagogică 

17 Intrare G3 Intrarea în corpul G- Centrala termică 

8.3. Abrevieri 

ISMB – Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 

SU – Situații de urgență 

SSM – Sănătate și securitate în muncă  

 

9. Documente de referinţă 

- Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor 

cu virusul SARS-CoV-2 

-- ANEXA nr. 1: GHIDUL privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ 

preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19 

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna 

funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 

1/2011;  

- Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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 - Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările 

şi completările ulterioare,  

- ROFUIP  5447/31.08.2020. 

 

10. Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor 

 

5.1.1 Principii şi reglementări 

 

 Ordinul nr. 5487/1494/2020 emis de către Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății, care a 

intrat în vigoare în data de 1 septembrie 2020, stabilește măsuri de desfășurare a activităților de către persoanele 

care au acces în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță, în contextul  prevenirii și combaterii  

ı̂mbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.  

  

5.1.2. Responsabilităţi 

- Director - Ișfan Liliana 

- cadre didactice 

- administrator 

 

10.2. Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor 

 

- La intrarea în școală se asigură covorașe dezinfectante, substanțe dezinfectante pentru mâini. Purtarea măștii este 

obligatorie. Se pot asigura măști doar în cazuri excepționale ( mască ruptă, mască lipsă, etc.). 

- După dezinfecţia mâinilor, asigurarea cu mască de protecție purtată corespunzător și stergerea picioarelor pe 

covorașele dezinfectante, elevii vor merge direct în sălile de clasă, urmând traseele indicate. 

- Vor fi amplasate indicatoare vizibile şi uşor de înţeles (panouri cu  săgeţi pe pereți și marcaje cu autocolant 

verde și roșu pe podea).  

- La intrarea în școală, pe holuri și la cancelarie se afișează mesaje de informare cu privire la normele igienico-

sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2. 

- La intrarea în şcoală şi pe coridoare, la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate dispensere/flacoane cu soluţie 

dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecţia frecventă. 

 

Organizarea sălilor de clasă  

- Sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică între elevi, ceea ce implică 

următoarele:  

• Eliminarea mobilierului care nu este necesar;  

• Dispunerea mobilierului astfel încât să fie obţinută distanţarea de minimum 1 metru între elevi;  

• Stabilirea modurilor de ocupare a sălii de clasă în funcţie de numărul de elevi (realizarea oglinzii 

clasei);  

• Băncile vor fi poziţionate astfel încât elevii să nu stea faţă în faţă;  

• Băncile vor fi poziţionate astfel încât să nu fie blocat accesul în sala de clasă.  

- Va fi păstrată componenţa grupelor/claselor. Elevul va putea schimba grupa pe perioada semestrului doar în 

situaţii justificate. Contactul între elevii din grupe diferite va fi evitat;  

- Deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea unei săli de clasă unei clase de elevi, iar 

profesorii vor schimba sala de predare. Principiul de urmat este "1 clasă de elevi = 1 sală de clasă"; 

 - Locurile din clasă trebuie să fie fixe; după aranjarea elevilor în bănci, aceştia nu vor mai schimba locurile între 

ei pe toată perioada cursurilor; numele elevului va fi scris pe etichetă lipită pe fiecare bancă; 

 - Vor fi limitate deplasările în clasă, pe cât posibil;  
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- Este interzis schimbul de obiecte personale;  

- Întâlnirile dintre elevi vor fi limitate în perimetrul clasei, spre exemplu prin stabilirea unui sens de circulaţie în 

interiorul clasei, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea sau pe pereții clasei; 

- Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 

minute, apoi în timpul recreaţiilor minimum 10 minute şi la finalul zilei;  

- Trebuie evitate experimentele practice care necesită mişcare şi/sau interacţiune strânsă între elevi. Elevii nu se 

vor muta din clasa de bază în laboratoare;  

- Elevii şi personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul orelor de curs, cât şi în 

timpul recreaţiei, atunci când se află în interiorul unităţii de învăţământ; 

- Se va stabili locul în care vor fi amplasate coşurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măştilor uzate – la 

intrarea în clasă, pe interior, lângă ușă. Coşurile de gunoi vor fi de tip coş cu capac mobil prevăzut cu sac în 

interior. 

Organizarea grupurilor sanitare  

- Profesorul de serviciu responsabil pe etaj va gestiona fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea şi întoarcerea 

de la/la clasă pentru evitarea aglomerării în interiorul grupului sanitar);  

- Elevii trebuie să se spele pe mâini înainte şi după ce merg la toaletă;  

- Se va verifica în permanenţă dacă grupurile sanitare permit elevilor şi membrilor personalului să-şi spele (cu apă 

şi săpun lichid) sau să îşi dezinfecteze mâinile; 

- Sunt recomandate prosoapele de hârtie de unică folosinţă. Sunt interzise uscătoarele electrice de mâini şi 

prosoapele pentru mâini din material textil;  

- Administratorul  va verifica şi va face completarea, reîncărcarea cu regularitate pe parcursul zilei a 

consumabilelor (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosinţă etc.), astfel încât să existe în cantităţi 

suficiente la toaletă;  

- Administratorul va verifica realizarea curăţeniei zilnice şi a dezinfectării regulate a suprafeţelor atinse în mod 

frecvent (conform Planului de curăţenie şi dezinfecţie);  

- Vor fi  afişate materiale de informare (postere) privind igiena corectă.  

Organizarea cancelariei  

- Cadrele didactice se vor dezinfecta obligatoriu pe mâini în următoarele situaţii:  

• la intrarea în cancelarie;  

• la preluarea  materialelor utilizate în comun;  

- Se va păstra distanţa fizică de minimum 1 metru între persoane. 
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ANEXA Nr. 10 
 

Nr. 130/ 09.09.2020                                                                                               APROBAT, 

         Director,  

                                                                                                                                   Prof. Ișfan Liliana 

 

 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ  

 

 

Cod: P0. __105_____ 

Denumire:    PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND INSTRUIREA PERIODICĂ A ELEVILOR, 

PĂRINȚILOR ȘI A PERSONALULUI ȘCOLII ȘI MĂSURILE CARE TREBUIE RESPECTATE ÎN CONDIȚII 

DE PANDEMIE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

Nr. pag. 8 

Nr. de pag. anexe:   

Exemplar nr. 1  

Evidenţa modificărilor:  

 

Ediţia/

revizia 

Data Pag. cu 

modificări 

Modificat Verificat 

Nume  Semnătură Nume Semnătură 

1/0 09.09.2020 Elaborat iniţial Nica Mădălina 

 

 Ișfan Liliana  

 

Lista persoanelor la care se difuzează ediţia/revizia procedurii operaţionale 

Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr. 

Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele 

Data primirii Semnătura 

 

informare 2  Conducere Director Isfan Liliana   

arhivare 1 CEAC Responsabil  Nica Mădălina   

informare  electronic CEAC Membrii comisiei Nica Mădălina 

Mircea Elena 

Mitroi Cerasela 

Buta Otilia 

  

informare electronic CSSM Responsabil Georgescu Mariana   

informare electronic CSU Responsabil Nica Mădălina   

aplicare electronic  Resursă umană 

din unitate 

Profesori  

Elevi/ Părinți 

  

aplicare electronic Cabinet medical Asistent medical Roșcuț Elisabeta   

aplicare electronic  Responsabil Buta Otilia   

aplicare electronic  Președinte 

Comitet părinți 

   

informare electronic  Administrator Fundățeanu Genua   

 

Elaborat, 

 

4.  Introducere 

  Procedura se aplică la nivelul unităţii de învăţământ  Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIŢESCU”  
pentru asigurarea  siguranţei elevilor și a personalului didactic, nedidactic și auxiliar în perimetrul unităţii 

școlare în anul școlar 2020-2021, ca urmare a pandemiei cu SARS-CoV-2.  
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2. Scopul procedurii 

 Procedura este elaborată în scopul prevenirii infectării cu noul coronavirus a elevilor și a cadrelor 

didactice, nedidactice și auxiliare care își desfășoară activitatea în anul școlar 2020-2021 în unitatea noastră 

școlară, prin  instruire periodică. 

 

   

11. Documente de referinţă 

- Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor 

cu virusul SARS-CoV-2 

- ANEXA nr. 1: GHIDUL privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ 

preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19 

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna 

funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 

1/2011;  

- Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările 

şi completările ulterioare,  

- ROFUIP  5447/31.08.2020. 

 

12. Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor 

 

4.1.1 Principii şi reglementări 

 

 Ordinul nr. 5487/1494/2020 emis de către Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății, care a 

intrat în vigoare în data de 1 septembrie 2020, stabilește măsuri de desfășurare a activităților de către persoanele 

care au acces în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță, în contextul  prevenirii și combaterii  

ı̂mbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.  

  

4.1.2. Responsabilităţi 

- Director - Ișfan Liliana 

- paznic  

- asistent medical – Roșcuț Elisabeta 

 

12.2. Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor 

În fiecare sală de clasă va fi afișat următorul mesaj: 

 

Măsuri de protecţie la nivel individual 

 

- SPĂLAŢI-VĂ DES PE MÂINI!  

- TUŞIŢI SAU STRĂNUTAŢI ÎN PLIUL COTULUI SAU ÎNTR-UN ŞERVEŢEL! 

- UTILIZAŢI UN ŞERVEŢEL DE UNICĂ FOLOSINŢĂ, DUPĂ CARE ARUNCAŢI-L! 

- SALUTAŢI-I PE CEILALŢI FĂRĂ SĂ DAŢI MÂNA!  

- NU VĂ STRÂNGEŢI ÎN BRAŢE!  

- PĂSTRAŢI DISTANŢAREA FIZICĂ, EVITAŢI AGLOMERAŢIILE! 

- PURTAŢI MASCĂ ATUNCI CÂND VĂ AFLAŢI ÎN INTERIORUL ŞCOLII!  
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Instruirea personalului şi comunicarea permanentă de informaţii pentru elevi şi părinţi privind măsurile 

de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV2  

 

a) Instruirea cadrelor didactice 

Personalul medico-sanitar va efectua instruirea personalului didactic pentru a observa starea de sănătate a 

elevilor şi pentru implementarea normelor din prezentul document şi va furniza informaţii privind: elemente 

generale despre infecţia SARS-CoV-2, precum cele privind igiena respiratorie, tehnica spălării pe mâini, 

recunoaşterea simptomelor COVID-19, modul de purtare şi eliminare corectă a măştilor, măsurile de 

distanţare fizică necesare.  

Cadrele didactice au obligaţia să anunţe cadrul medical şcolar sau responsabilul desemnat de conducerea 

unităţii în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (de 

exemplu, tuse, febră, probleme respiratorii), sau alte simptome de boală infecţioasă (vărsături, diaree, 

mialgii, stare general modificată), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării 

protocolului de izolare.  

 

b) Instruirea periodică a elevilor 

- În prima zi de şcoală şi cel puţin odată pe săptămână elevii vor fi instruiţi de către cadrele didactice în 

vederea respectării măsurilor de protecţie şi prevenţie a infecţiei cu SARS-CoV-2.  

 

a) Spălarea/Dezinfectarea mâinilor:  

Toţi elevii şi personalul trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini:  

- imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă;  

- înainte de pauza/pauzele de masă; 

 - înainte şi după utilizarea toaletei;  

- după tuse sau strănut;  

- ori de câte ori este necesar. 

 

 b) Purtarea măştii de protecţie  

- Masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de învăţământ şi va fi purtată în sălile de 

clasă, în cancelarie, în timpul deplasării prin unitatea de învăţământ şi în timpul recreaţiei (atunci când se află în 

interior şi exterior); 

 - Masca de protecţie este obligatorie pentru elevi și va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării 

prin unitatea de învăţământ sau în timpul recreaţiei (atunci când se află în interior şi în exterior);  

- Schimbul măştii de protecţie între persoane este interzis. 

ATENȚIE! 

- Evitaţi să vă atingeţi ochii, nasul şi gura cu mâinile neigienizate. 

-  Acoperiţi gura şi nasul cu o batistă de unică folosinţă sau folosiţi cotul îndoit în cazul în care se întâmplă 

să strănutaţi sau să tuşiţi. După aceea, aruncaţi batista utilizată. 

 - Curăţaţi obiectele/suprafeţele utilizate sau atinse frecvent folosind şerveţele/lavete/produce 

biocide/virucide.  

- Solicitaţi consult de specialitate dacă prezentaţi simptome precum febră, tuse sau dificultăţi la respiraţie 

sau orice altă simptomatologie de boală.  

- Discutaţi cu profesorii dacă aveţi întrebări sau griji. 

 

În unităţile de învăţământ (în clase, pe coridoare şi în grupurile sanitare) vor fi afişate, în locuri vizibile, 

postere cu informaţii în acest sens.  
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AŞA DA            

 

AŞA NU 

  
 

- Spală-te/Dezinfectează-te pe mâini înainte de a 

pune mâna pe mască! 

- Verifică masca să nu aibă rupturi sau găuri! 

- Identifică partea de sus, care trebuie să aibă banda 

metalică sau marginea tare! 

 - Pune masca cu partea colorată spre exterior! 

 - Aşază banda metalică sau marginea tare deasupra 

nasului! 

 - Acoperă nasul, gura şi bărbia! 

 - Potriveşte masca pe faţă fără a lăsa spaţii libere 

pe lateralele feţei!  

- Evită să atingi masca! 

- Scoate masca apucând-o de barete!  

- Ţine masca departe de tine şi de suprafeţe în timp 

ce o scoţi! 

 - După folosire, aruncă imediat masca, într-un coş 

cu capac!  

- Spală-te/dezinfectează-te pe mâini după ce arunci 

masca!  

- Nu folosi o mască ruptă sau umedă! 

 - Nu purta masca doar peste gură sau sub bărbie! 

 - Nu purta o mască prea largă! 

 - Nu atinge partea din faţă a măştii! 

 - Nu scoate masca pentru a vorbi cu cineva sau 

pentru a face altceva ce necesită reatingerea măştii! 

- Nu-ţi lăsa masca la îndemâna altor persoane! 

 - Nu refolosi masca!  

- Nu schimba masca cu altă persoană!  

 

 

c) Comunicarea de instrucţiuni/informaţii pentru părinţi:  

Părinţii vor fi încurajaţi să participe la educaţia pentru igiena şi sănătatea copiilor, astfel încât revenirea în 

şcoală să fie în siguranţă.  

Părinţii vor fi încurajaţi să monitorizeze starea de sănătate a copiilor şi să acţioneze responsabil.  

Sfaturi utile pentru părinţi: 

 - Vorbiţi cu copilul despre cum acesta se poate proteja pe el, dar şi pe cei din jur împotriva infecţiei cu noul 

coronavirus; 

 - Explicaţi-i copilului că, deşi şcoala se redeschide, viaţa de zi cu zi nu va fi la fel ca înainte, deoarece 

trebuie să avem grijă de noi şi să evităm răspândirea infecţiei;  

- Acordaţi atenţie stării mentale a copilului şi discutaţi cu el despre orice modificări ale stării lui emoţionale;  

- Învăţaţi-vă copilul cum să se spele pe mâini corespunzător şi vorbiţi cu acesta despre cum respectăm 

sfaturile generale cu privire la o igienă corespunzătoare şi la păstrarea distanţei; 

 - Învăţaţi-vă copilul să se spele pe mâini: atunci când ajunge la şcoală, când se întoarce acasă, înainte şi 

după servirea mesei, înainte şi după utilizarea toaletei şi ori de câte ori este necesar;  

- Învăţaţi-vă copilul cum să poarte corect masca de protecţie şi explicaţi-i importanţa şi necesitatea purtării 

acesteia; 

 - Sfătuiţi-vă copilul să nu consume în comun mâncarea sau băuturile şi să nu schimbe cu alţi elevi obiectele 

de folosinţă personală (atenţie la schimbul de telefoane,  instrumente de scris, etc). De exemplu, nu oferiţi 

nimic de mâncat sau de băut întregii clase la ziua de naştere sau cu alte ocazii;  

- Curăţaţi/dezinfectaţi zilnic acasă obiectele de uz frecvent ale copilului (telefon, tabletă, computer, mouse 

etc.);  

- Evaluaţi zilnic starea de sănătate a copilului înainte de a merge la şcoală;  

- În situaţia în care copilul are febră, simptome respiratorii (tuse, dificultăţi în respiraţie), diaree, vărsături, 

contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz, şi nu duceţi copilul la şcoală; 
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 - În cazul în care copilul se îmbolnăveşte în timpul programului (la şcoală), luaţi-l imediat acasă şi 

contactaţi telefonic medicul de familie sau serviciile de urgenţă, după caz. 

 

 Părinţii nu vor avea acces în curtea unităţii de învăţământ şi nu vor însoţi copiii în clădirea acesteia, cu 

excepţia cazurilor speciale, pentru care există aprobarea conducerii şcolii.  

Comunicarea cu părinţii se va realiza telefonic sau prin mijloace electronice în vederea identificării din 

timp a semnelor de îmbolnăvire şi a iniţierii măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor în colectivitate.  

Părinţii au obligaţia să anunţe unitatea de învăţământ cu privire la absenţa elevului în următoarele 

situaţii:  

- Elevul prezintă simptome specifice infectării cu virusul SARS-CoV-2;  

- Elevul a fost diagnosticat cu SARS-CoV-2; 

 - Elevul este contact direct al unei persoane diagnosticate cu SARS-CoV-2 şi se află în carantină.  

 

 

Măsuri pentru elevii şi personalul din unităţile de învăţământ aflate în grupele de vârstă la risc şi/sau 

având afecţiuni cronice şi/sau dizabilităţi 

- Elevii care fac parte dintr-un grup cu risc (de exemplu, boli respiratorii cronice severe, obezitate severă, 

diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, 

dizabilităţi, tratament imunosupresiv), se vor prezenta la scoală, cu avizul şi recomandările specifice ale 

medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor. Pentru aceştia, reprezentanţii unităţilor de învăţământ vor 

identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului educaţional la distanţă sau în condiţii de siguranţă 

sporite.  

- Respectarea măsurilor de protecţie şi cele de igienă recomandate tuturor elevilor trebuie monitorizate cu 

mai multă atenţie în cazul elevilor cu boli cronice;  

- Copiii care locuiesc în aceeaşi locuinţă cu o persoană care face parte dintr-un grup cu risc, se pot, în mod 

normal, reîntoarce la instituţia de învăţământ. Pot exista anumite cazuri în care, după o evaluare concretă şi 

individuală a gradului de boală al persoanei respective şi a riscului de contaminare cu SARS-CoV-2 pe care 

copilul îl poate aduce acasă, se poate recomanda de către medicul curant, cu acordul familiei, ca acel copil 

să nu se prezinte fizic la şcoală. Pentru cei care nu pot reveni la şcoală, reprezentanţii unităţilor de 

învăţământ vor identifica soluţii pentru asigurarea procesului educaţional la distanţă;  

- Copiii cu dizabilităţi, ţinând cont de specificul afecţiunii, vor beneficia de adaptarea măsurilor de 

prevenţie în mod adecvat dizabilităţii specifice.  

- Măsurile de protecţie pentru învăţământul special, atât pentru profesori, cât şi pentru elevi, vor fi adaptate 

conform cu nevoile acestora, cu avizul DSP. 
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ANEXA Nr. 11 

 
 

Nr.  131 / 09.09.2020                                                                                               APROBAT, 

         Director,  

                                                                                                                                   Prof. Ișfan Liliana 

 

 

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ  

 

 

Cod: P0. __106_____ 

Denumire:    PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA PROGRAMULUI ȘCOLAR ÎN 

CONDIȚII DE PANDEMIE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

Nr. pag. 4 

Nr. de pag. anexe:   

Exemplar nr. 1  

Evidenţa modificărilor:  

 

Ediţia/

revizia 

Data Pag. cu 

modificări 

Modificat Verificat 

Nume  Semnătură Nume Semnătură 

1/0 09.09.2020 Elaborat iniţial Nica Mădălina 

 

 Ișfan Liliana  

 

Lista persoanelor la care se difuzează ediţia/revizia procedurii operaţionale 

Scopul 

difuzării 

Exemplar 

nr. 

Compartiment Funcţia Numele şi 

prenumele 

Data primirii Semnătura 

 

informare 2  Conducere Director Isfan Liliana   

arhivare 1 CEAC Responsabil  Nica Mădălina   

informare  electronic CEAC Membrii comisiei Nica Mădălina 

Mircea Elena 

Mitroi Cerasela 

Buta Otilia 

  

informare electronic CSSM Responsabil Georgescu Mariana   

informare electronic CSU Responsabil Nica Mădălina   

informare electronic Arii curriculare Responsabili  

 

 

 

 

 

 

 

  

aplicare electronic Aria Tehnologii Responsabil Mitroi Cerasela   

aplicare electronic Educație Fizică Profesor Ivan Gina   

informare electronic  Administrator Fundățeanu Genua   

 

Elaborat, 
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5.  Introducere 

  Procedura se aplică la nivelul unităţii de învăţământ  Colegiul Tehnic „COSTIN D. NENIŢESCU”  
pentru asigurarea  siguranţei elevilor și a personalului didactic, nedidactic și auxiliar în perimetrul unităţii 

școlare în anul școlar 2020-2021, ca urmare a pandemiei cu SARS-CoV-2.  

 

2. Scopul procedurii 

 Procedura este elaborată în scopul prevenirii infectării cu noul coronavirus a elevilor și a cadrelor 

didactice, nedidactice și auxiliare care își desfășoară activitatea în anul școlar 2020-2021 în unitatea noastră 

școlară, prin  organizarea programului școlar astfel încât să fie respectate normele de siguranță. 

 

   

13. Documente de referinţă 

- Ordinul 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 

unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor 

cu virusul SARS-CoV-2 

- ANEXA nr. 1: GHIDUL privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ 

preuniversitar în perioada pandemiei COVID-19 

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

- art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna 

funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 

1/2011;  

- Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea 

Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările 

şi completările ulterioare,  

- ROFUIP  5447/31.08.2020. 

 

14. Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor 

 

4.1.1 Principii şi reglementări 

 

 Ordinul nr. 5487/1494/2020 emis de către Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății, care a 

intrat în vigoare în data de 1 septembrie 2020, stabilește măsuri de desfășurare a activităților de către persoanele 

care au acces în cadrul unităților de învățământ în condiții de siguranță, în contextul  prevenirii și combaterii  

ı̂mbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.  

  

4.1.2. Responsabilităţi 

- Director - Ișfan Liliana 

- cadre didactice 

14.2. Descrierea activităţilor şi responsabilităţilor 

 

Organizarea activităţilor şi supravegherea în timpul pauzelor 

 - Intervalele aferente recreaţiilor vor fi în perioada “fără 10 – fix” a fiecărei ore;  

- Va fi evitată crearea de grupuri de elevi din clase diferite în timpul pauzelor, prin supravegherea acestora de 

către profesorii de serviciu;  

- Fiecărui  profesor de serviciu I se va desemna un număr mic de clase pe care le va supraveghea pe tot parcursul 

anului școlar. 

- Profesorul de serviciu responsabil pe etaj va gestiona fluxul de elevi care merg la toaletă (plecarea şi întoarcerea 

de la/la clasă pentru evitarea aglomerării în interiorul grupului sanitar;  
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- Elevii vor fi instruiţi să nu interacţioneze fizic (nu se vor îmbrăţişa, nu îşi vor atinge reciproc mâinile şi nu vor 

sta aproape unul de celălalt); 

- Nu vor fi practicate jocuri de contact și nici activităţi care implică schimbul de obiecte.  

- Elevii nu vor consuma în comun mâncarea sau băuturile şi nu vor schimba între ei obiectele de folosinţă 

personală (telefoane, tablete, instrumente de scris, jucării etc.). 

  

 Organizarea activităţilor sportive 

 - Se pot desfăşura doar jocurile sportive care permit distanţarea fizică, exclusiv în aer liber;  

- Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toţi elevii (sau manevrarea va fi efectuată doar 

de un adult); în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată; 

 - Orele de educaţie fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activităţi sportive care nu presupun efort 

mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanţei fizice de minimum 1,5 metri, situaţie în care portul măştii nu 

este indicat;  

- Pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot parcursul activităţii să nu îşi atingă 

faţa, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate;  

- La începerea şi finalul orelor de educaţie fizică, toţi elevii trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un 

dezinfectant pe bază de alcool; 

 - Curăţenia, dezinfecţia cu soluţii avizate şi aerisirea sălii de sport se vor efectua după fiecare grupă de elevi;  

 

Organizarea activităţilor practice în învăţământul tehnic/tehnologic/profesional  

- Atelierele din cadrul liceelor profesionale vor fi organizate astfel încât să fie menţinută distanţarea fizică şi să 

nu fie partajate posturile de lucru;  

- Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulţi elevi. Vor fi prevăzute modalităţi 

de dezinfectare adaptate; 

 - Vor fi organizate activităţi individuale pentru a evita schimbul de materiale;  

- Materialele didactice vor fi curăţate şi dezinfectate după utilizare; 

 - Atunci când grupe diferite de elevi se succedă în ateliere, vor fi realizate curăţenia şi dezinfecţia suprafeţelor, 

echipamentelor şi a materialelor cu care elevii intră în contact, după fiecare grupă de elevi;  

- Se va asigura o aerisire a spaţiilor de minimum 10 minute la fiecare oră; 

 - La finalul orelor vor fi curăţate uşile, dezinfectate podelele, băncile, scaunele, mobilierul, materialele 

pedagogice şi echipamentele de lucru utilizate de elevi. 
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ANEXA Nr. 12   

 

Model plan-cadru de curăţenie şi dezinfecţie pentru unităţi de învăţământ 

 
Sala şi 

ritmul de 
curăţenie şi 

dezinfecţie* 

Intervalul 

orar de 
curăţenie/ 

dezinfecţie  

Operaţiuni 

de curăţenie 
în ordinea 

efectuării 

(inclusiv) 

Materiale 

utilizate 
per 

operaţiune 

Tehnica 

aplicată per 
operaţiune 

Operaţiuni 

de 
dezinfecţie 

în ordinea 

efectuării 

Materiale 

utilizate 
per 

operaţiune 

Tehnica 

aplicată per 
operaţiune 

Numele şi 

prenumele 
personalului 

care 

efectuează 
operaţiunile 

Numele şi 

prenumele 
personalului 

care 

supraveghează 
şi verifică 

Clasa ......  

 

Sala ....... 

 

Etaj .....  

 

 
O dată/zi 

curăţenie 

O dată/zi 
dezinfecţie  

 1. 
Măturarea 

pardoselii 

Halat, 
mască şi 

mănuşi 

pentru 
personal 

Mătură şi 

făraş 

Se mătură 
sistematic 

pardoseala 

pe toată 
suprafaţa sa 

şi gunoiul se 

adună în 
făraş, care se 

deversează 

în coşul de 
gunoi. 

     

 2. 

Evacuarea 
deşeurilor 

Halat, 

mască şi 
mănuşi 

pentru 

personal 
Sac coş de 

gunoi 

Se scoate 

sacul cu 
gunoi din 

coş, se 

închide 
sacul, se 

depozitează 

în 
containerul 

de colectare 

a deşeurilor. 
Se pune în 

coşul de 

gunoi un sac 
de gunoi 

nou. 

     

 3. Ştergere 
pupitre 

(exterior şi 

interior) şi 
alte 

suprafeţe 

Halat, 
mască şi 

mănuşi 

pentru 
personal 

 1 lavetă, 

soluţie 

şters 

suprafeţe 

Se pune pe 
lavetă soluţie 

pentru şters 

suprafeţe şi 
se şterge un 

pupitru 

(exterior şi 

interior). Se 

repetă 

operaţiunea 
pentru 

fiecare 

pupitru. Se 
efectuează 

operaţiunea 

şi pentru 
catedră, 

întrupătoar e 

de lumină, 
pervaz şi 

mânere 

ferestre, 
cuier, 

mânere uşă 

de intrare în 
clasă. 

4. 
Dezinfecţie 

pupitre 

(exterior şi 
interior) şi 

alte 

suprafeţe 

Halat, 
mască şi 

mănuşi 

pentru 
personal  

1 lavetă 

suprafeţe 

soluţie 

dezinfecţie 

suprafeţe 

Se pune pe 
lavetă soluţie 

pentru 

dezinfecţi e 
suprafeţe şi se 

dezinfecte ază 

prin ştergere 

un pupitru 

(exterior şi 

interior). Se 
repetă 

operaţiun ea 

pentru fiecare 
pupitru. Se 

efectueaz ă 

operaţiun ea şi 
pentru 

catedră, 

întrerupăt oare 
de lumină 

pervaze şi 

mânere uşă de 
intrare în clasă 

  

  5. Spălarea 

pardoselilor 

Halat, 

mască şi 
mănuşi 

pentru 

personal 
Găleată, 

mop  

Apă caldă 
Detergent 

spălat 

pardoseli 

Se pune apă 

caldă în 
găleată şi 

detergent 

pentru 
pardoseli 

conform 

instrucţiuni 
lor de 

utilizare, se 

udă şi se 
stoarce 

mopul, se 

şterge 
pardoseala 

pe toată 

suprafaţa 
acesteia 

spălând şi 
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* Toate sălile vor fi enumerate în tabel în ordinea în care sunt localizate în clădire, începând de la ultimul 

nivel/etaj al clădirii până la cel mai jos. 

 Pentru fiecare nivel vor fi incluse holuri, grupuri sanitare, terase, alte spaţii existente.  

Pentru fiecare sală vor fi incluse şi geamurile şi uşile. 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
   

storcând 
frecvent 

mopul. La 

final se 
aruncă apa, 

se spală 

găleata şi se 

spală mopul. 

     6. 

Dezinfecţie 

pardoseli 

Halat, 

mască şi 

mănuşi 
pentru 

personal 

Găleată, 
mop  

Apă caldă 

Soluţie 
dezinfecţie 

pardoseli 

Se pune apă 

caldă în 

găleată şi 
soluţie de 

dezinfecţie 

pentru 
pardoseli 

conform 

instrucţiunilor 
de utilizare, se 

udă şi se 

stoarce mopul, 
se şterge 

pardoseala pe 

toată suprafaţa 
acesteia 

spălând şi 
storcând 

frecvent 

mopul. La 
final se aruncă 

apa, se spală 

găleata şi se 
spală mopul 

  

La finalul procesului de igienizare a sălii se verifică disponibilitatea/se aprovizionează după caz recipientele cu antiseptic 

pe bază de alcool pentru mâini. 

  

  Aerisire cu geamuri larg deschise, după care se lasă geamurile rabatate   
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ANEXA Nr. 13   

 

Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, ale Legii nr. 

272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, se încheie prezentul 

 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

 

1. Unitatea de învățământ, Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” cu sediul în București, B-

dul Th. Pallady nr. 26, sector 3 reprezentată prin director, doamna Liliana Işfan. 

2. Beneficiarii secundari ai învățământului preuniversitar definiți, conform legi, drept familiile 

antepreşcolarilor, ale preșcolarilor și elevilor, reprezentată prin doamna/domnul 

...................................................................................................... părinte/ tutore/ susținător legal 

al elevului, cu domiciliul în .................................. .......................................... 

................................................. 

…………………………………………………………………………………… 

Nr. telefon ……………………………………… 

3. Beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar definiți, conform legii, drept 

antepreşcolarilor, școlari și elevi, reprezentat prin elevul 

.................................................................................................................... 

 

II. Scopul contractului: asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ 

prin implicarea și responsabilizarea pârților implicate în educația beneficiarilor primari ai 

educației. 

 

III. Drepturile pârților: drepturile pârților semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute 

în Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ 

preuniversitar și în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unității de învățământ. 

 

IV. Părţile au cel puțin următoarele obligații:*) 

 

1. Unitatea de învățământ se obligă: 

a) să asigure condițiile optime de derulare a procesului de învățământ; 

b) să asigure respectarea condițiilor şi a exigențelor privind normele de igienă școlară, de 

protecție a muncii, de protecție civilă şi de paza contra incendiilor în unitatea de învățământ; 

c) să asigure că tot personalul unității de învățământ respectă cu strictețe prevederile legislației 

în vigoare; 

d) să asigure că toți beneficiarii primari şi secundari ai educației sunt corect şi la timp informați 

cu prevederile legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învățământ să aibă o ținută morală demnă, un comportament responsabil, în 

concordanţă cu valorile educaţionale, pe care să le transmită beneficiarului direct; 

f) să sesizeze, la nevoie instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, 

direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează 

demnitatea, integritatea fizică şi psihică a beneficiarului primar al educaţiei; 

g) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfăşoară acţiuni de natură să afecteze 

imaginea publică a beneficiarului primar al educaţiei, viaţa intimă, privată şi familială a 

acestuia; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu va aplica pedepse corporale şi nu va agresa 

verbal sau fizic beneficiarul primar al educaţiei; 
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i) ca personalul didactic să evalueze direct beneficiarii primari ai educaţiei, corect şi 

transparent, şi să nu condiţioneze această evaluare sau calitatea prestaţiei didactice la clasa de 

obţinerea oricărui tip de avantaje; 

j) să desfăşoare în unitatea de învăţământ activităţi care respectă normele de moralitate şi nu 

pun în niciun moment în pericol sănătatea şi integritatea fizica sau psihică a beneficiarilor 

primari ai educaţiei, respectiv a personalului unităţii de învăţământ; 

k) să asigure că în unitatea de învăţământ sunt interzise activităţile de natură politică şi 

prozelitism religios. 

 

2. Beneficiarul secundar al învăţământului preuniversitar are următoarele obligaţii: 

a) asigură frecvenţa şcolară a beneficiarului primar în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri 

pentru şcolarizarea acestuia, până la finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea beneficiarului primar al educaţiei în 

unitatea de învăţământ, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru 

evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi beneficiari direcţi din colectivitate/unitatea de 

învăţământ; 

c) cel puţin o dată pe lună ia legătura cu educatoarea /învăţătorul/ institutorul/ profesorul pentru 

învăţământul preşcolar/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a 

cunoaşte evoluţia beneficiarului primar al educaţiei; 

d) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de beneficiarul 

primar al educaţiei; 

e) respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

f) nu agresează fizic, psihic, verbal personalul unităţii de învăţământ. 

 

3. Beneficiarul direct are următoarele obligaţii: 

a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi 

însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare; 

b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, 

particular şi confesional autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de 

învăţământ, în cazul beneficiarilor primari din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu 

frecvenţă redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

e) de a respecta Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, regulile de 

circulaţie, normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a 

incendiilor, normele de protecţie a mediului; 

f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, 

documente din portofoliul educaţional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi 

mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de 

învăţământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, 

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

intoleranţa; 

i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe 

etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări; 

k) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme 

sau alte produse pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi 

spray-uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta 

integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcți ai educației şi a personalului unității de 

învățământ; 

l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament față de 

colegi şi față de personalul unității de învățământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a 

acestora; 
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n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violență în unitatea de învățământ şi în 

proximitatea acesteia; 

o) de a nu părăsi incinta școlii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul 

profesorului de serviciu sau al învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul 

primar/ profesorului diriginte. 

 

V. Durata contractului: prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de 

învățământ. 

 

VI. Alte clauzeVor fi înscrise prevederi legale, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării 

nr. 5.447/2020, Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

Încheiat astăzi,......................................., în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

Colegiul Tehnic Costin D. Nenițescu , 

 

Director, Liliana Işfan 

 

Beneficiar indirect**), 

 

……………….......................... 

 

Am luat la cunoștință. 

 

Beneficiar direct, elevul, 

 

(în vârstă de cel puțin 14 ani) 

 

....................................................................... 

 

*) Contractul educațional-tip urmează a fi particularizat, la nivelul fiecărei unități de 

învățământ, prin decizia consiliului de administrație. 

 

**) Părintele/Tutorele/Susținătorul legal, pentru elevii din învățământul antepreşcolar, 

preșcolar, primar, gimnazial şi liceal, respectiv elevul, pentru învățământul postliceal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


