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NOT :ăAcestăregulamentăseăconstituieăînăconformitateăcuăROFUIP/2020,ăart.1,ăalină(2)ă iăart.ă2,ăalină(1). 

 

 

TITLULăIăDispozi iiăgeneraleă 
CAPITOLUL I Cadrul de reglementare  

CAPITOLULăIIăPrincipiiădeăorganizareăşiăfinalit iă 
 

CAPITOLUL I 

Cadrul de reglementare 

 

Art.1. 

(1)ă Regulamentulă deă organizareă şiă funcţionareă ală LICEULUIă TEHNOLOGICă ”MIHAIă

EMINESCU”,ă SLOBOZIA(LTME),ă reglementeaz ă organizareaă şiă funcţionareaă LICEULUI 

TEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIA,ăatribu iileăpentruădiverseleăcompartimenteăşiă

activit ţi,ăînăconformitateăcuăprevederileălegislaţieiăînăvigoare.ă 

(2) Prezentul regulament a fost elaborat în baza Regulamentului-cadruădeăorganizareăşiăfuncţionareă

a unit ţiloră deă înv ţ mântă preuniversitară aprobată prină O.M.E.5447/2020ă cuă modific rileă şiă

complet rileă ulterioareă (denumit în continuare R.O.F.U.I.P.)ă şiă aă acteloră normativeă (şi/sauă

administrativeăcuăcaracterănormativ)ăcareăreglementeaz ăatâtădrepturileăşiăobligaţiileăbeneficiariloră

primariăaiăeducaţiei,ăcâtăşi ale personalului din unitatea deăînv ţ mânt.ă 

(3)ăLTMEseăorganizeaz ă şiă funcţioneaz ă înă conformitateă cuăprevederileă legislaţieiă înăvigoare,ă aleă

prezentului regulament, ale propriului regulament de organizareăşiăfuncţionareăşiăaleăregulamentuluiă

intern.  

Art.2. 

(1) ROF conţineă reglement riă cuă caracteră general,ă precumă şiă reglement riă specificeă LICEULUIă

TEHNOLOGIC”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIA,ă înă conformitateă cuă prevederileă legaleă înă

vigoare. 

(2)ăDup ăelaborareăşiădezbatereădeăc treătoţiăfactoriiăimplicaţi,ăROFăseăaprob ădeăc treăConsiliulădeă

administraţieăşiăseăînregistreaz ălaăsecretariat.ă 

(3)ăPentruăaducereaălaăcuno tin aăpersonaluluiăLICEULUIăTEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ă

SLOBOZIA,ă aă p rin iloră iă aă elevilor,ă ROFă seă afi eaz ă înă cancelarie şi pe site-ulă şcoliiă

(www.gsme.ro).ă Profesoriiă dirigin iă auă obliga iaă deă aă prezentaă eleviloră iă p rin iloră prezentulă

regulament. Personalul LICEULUIă TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIA, 
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p rin ii/sus in toriiălegaliă iăeleviiămajoriăî iăvorăasuma,ăprinăsemn tur ,ăfaptulăc ăauăfostăinforma iă

referitor la prevederile ROF.  

(4)ă Educatoarele/Înv ţ torii/Institutorii/profesoriiă pentruă înv ţ mântulă preşcolar/primar/profesoriiă

diriginţiăauăobligaţiaădeăa prezentaălaăînceputulăfiec ruiăanăşcolarăelevilorăşiăp rinţilorăregulamentulă

deăorganizareăşiăfuncţionareăalăunit iiădeăînv mânt. 

(5)Regulamentulădeăorganizareăşiăfuncţionareăalăunit ţiiădeăînv ţ mântăpoateăfiărevizuităanualăsauăoriă

de câte ori este nevoie. 

(6) Respectarea prevederilor ROF este obligatorie pentru tot personalul salariat al LICEULUI 

TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIA, pentru elevii LICEULUI TEHNOLOGIC 

”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIAşiă pentruă p rinţii/susţin toriiă legaliă aiă acestora.ă Nerespectarea 

Regulamentuluiăcadruădeăorganizareă iăfunc ionareăalunit iiădeăînv mântăconstituieăabatereă iăseă

sanc ioneaz ăconformăprevederilorălegale, ROFUIP, regulamentului intern (RI), Statutului elevului.  

 

 

CAPITOLUL II  

Principiiădeăorganizareăşiăfinalit i 
 

Art.3. 

LICEULă TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIAă seă organizeaz ă şiă funcţioneaz ă peă

bazaăprincipiilorăstabiliteăînăconformitateăcuăLegeaăeducaţieiănaţionaleănr.ă1/2011,ăcuămodific rileăşiă

complet rileăulterioare. 

Art.4. 

LICEULă TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIAă seă organizeaz ă şiă funcţioneaz ă

independentă deă oriceă ingerinţeă politiceă sauă religioase,ă înă incintaă saă fiindă interziseă creareaă şiă

funcţionareaăoric rorăformaţiuniăpolitice,ăorganizareaăşiădesf şurareaăactivit ţilorădeănatur ăpolitic ă

şiăprozelitismăreligios,ăprecumăşiăoriceăform ădeăactivitateăcareăîncalc ănormeleădeăconduit ămoral ă

şiăconvieţuireăsocial ,ăcareăpunăînăpericolăs n tatea,ăintegritateaăfizic ăsauăpsihic ăaăcopiilor/eleviloră

sau a personalului din unitate. 
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Titlul II Organizarea LICEULUI TEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIA 

CAPITOLULăIăRe eauaăşcolar  

CAPITOLULăIIăOrganizareaăprogramuluiă colar 

CAPITOLUL III Forma iunileădeăstudiu 

 

Capitolul I  

Re eauaă colar  

Art.5. 

(1)ăLICEULăTEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIA,ăunitateădeăînv ţ mântăacreditat ,ă

cuăpersonalitateăjuridic ,ăfaceăparteădinăreţeauaăşcolar ănaţional ,ăcareăseăconstituieăînăconformitateă

cu prevederile legale. 

(2) LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIAă areă urm toareleă elementeă

definitorii:  

a)ăactădeăînfiinţare;ă 

b)ădispuneădeăpatrimoniuăprinăadministrareă(sediu,ădot riăcorespunz toare,ăadres );ă 

c)ăcodădeăidentitateăfiscal ă(CIF);ă 

d) cont în Trezoreria Statului;  

e)ăştampil ăcuăstemaăRomânieiăşiăcuădenumireaăactualizat ăaăMinisteruluiăEduca ieiăşiăcuădenumireaă

exact ăaăunit ţiiădeăînv ţ mântăcorespunz toareăniveluluiămaximădeăînv ţ mântăşcolarizat; 

f) domeniu web. 

(3)ăLICEULăTEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIAăareăconducere,ăpersonalăşiăbugetă

proprii,ăîntocmeşteăsituaţiileăfinanciare,ădispunând,ăînălimiteleăşiăcondiţiileăprev zuteădeălegislaţiaăînă

vigoare,ădeăautonomieăinstituţional ăşiădecizional . 

(4)ăLICEULăTEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIAareăînăcomponen aăsaă2ăstructuriă

colareăarondate,ăf r ăpersonalitateăjuridic ,ăaăc rorăactivitateăseădesf oar ăînăalte imobile: coala 

Gimnazial ă”GheorgheăLaz r”ă iăGradini aăcuăProgramăNormală”Pinochio”. 

 

Capitolul II  

Organizareaăprogramuluiă colar 

 

Art. 6. 

(1)ăAnulăşcolarăîncepeălaă1ăseptembrieăşiăseăîncheieălaă31ăaugustădinăanulăcalendaristicăurm tor. 

(2)ă Structuraă anuluiă şcolar,ă respectivă perioadeleă deă desf şurareă aă cursurilor,ă aă vacanţeloră şiă aă

sesiunilorădeăexameneănaţionaleăseăstabilescăprin ordinăalăministruluiăeducaţiei. 
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(3) Înă situaţiiă obiective,ă cumă ară fiă epidemii,ă intemperii,ă calamit ţi,ă alteă situaţiiă excepţionale,ă

cursurileă şcolareă fa ă înă fa ăpotă fiă suspendateăpeăoăperioad ădeterminat ,ă potrivită reglement riloră

aplicabile. 

(4) Suspendareaăcursurilorăseăpoateăface,ădup ăcaz:ă 

a)ălaănivelulăunorăformaţiuni de studiu - grupe/claseădinăcadrulăunit ţiiădeăînv ţ mânt,ăprecumăşiălaă

nivelulăunit ţiiădeăînv ţ mântă- laăcerereaădirectorului,ăînăbazaăhot râriiăconsiliuluiădeăadministraţieă

al LICEULUIă TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIA, cu informarea inspectorului 

şcolarăgeneral,ărespectivăcuăaprobareaăinspectoruluiăşcolarăgeneral;ă 

(5)ăSuspendareaăcursurilorăesteăurmat ădeăm suriăprivindăparcurgereaăintegral ăaăprogrameiăşcolareă

prină modalit iă alternativeă stabiliteă deă consiliulă deă administra ieă ală LICEULUITEHNOLOGIC 

”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIA. 

(6)ăReluareaăactivit ilorădidacticeăcareăpresupunăprezen aăfizic ăaăantepre colarilor,ăpre colariloră iă

aăelevilorăînăunit ileădeăînv mântăpreuniversitarăseărealizeaz ăcuărespectareaăprevederilorălegaleăînă

vigoare.  

(7) Înă situaţiiă excepţionale,ă inclusivă peă perioadaă declar riiă st riiă deă urgen /alert ,ă Ministerul 

Educaţiei elaboreaz ă iă aprob ,ă prină ordină ală ministrului,ă metodologiaă – cadruă deă organizareă iă

desf urareăaăactivit ilorăprinăintermediulătehnologieiă iăalăinternetului. 

Art. 7.  

(1) Programeleădeălucruăînăcadrulăşcoliiăsuntăurm toarele:ă 
- înv mântulăpre colar:ă07.30– 12.30 
- înv mântulăprimară:ă8.00ă– 12.00/13.00, durata orei de curs fiind de 45 minute ( 5 minute 

activitateădeărecreere)ăăcuăoăpauz ădeă10 minute. 
Schimbul I- înv ţ mântulă gimnazial,ă liceal,ă profesională iă postliceal:ă 08.00-

/13.00/14.00/15.00,ădurataăoreiădeăcursăfiindădeă50ăminute,ăcuăoăpauz ădeă10ăminute. 
Schimbul 2: - înv mântăcuăfrecven ăredus ă iăpostliceal: între orele 15:00 – 20:00, durata 
orei de 50 minute, cu pauze de 10 minute,  

Oreleăseădesf oar ăînăformatăfizicăsauăonline,ăînăfunc ieădeăevoliu iaăsitua ieiăepidemiologice.ă 
(2)ă Înă situaţiiă speciale,ă cumă ară fiă epidemii,ă intemperii,ă calamit i,ă alteă situa iiă excep ionale,ă peă oă

perioad ădeterminat ,ădurataăorelorădeăcursăşiăaăpauzelorăpoateăfiămodificat ,ălaăpropunereaămotivat ă

aădirectorului,ăînăbazaăhot râriiăconsiliuluiădeăadministraţieăalăLICEULUI TEHNOLOGICă”MIHAIă

EMINESCU”,ăSLOBOZIA, cu informarea inspectoratuluiăşcolar. 

(3)ă Înă situaţiiă excepţionale,ă inclusivă peă perioadaă declar riiă st riiă deă urgen /alert ,ă Ministerulă

Educaţieiă şiă Cercet riiă elaboreaz ă iă aprob ,ă prină ordină ală ministrului,ă metodologiaă – cadru de 

organizareă iădesf urareăaăactivit ilorăprinăintermediulătehnologieiă iăalăinternetului. 

(4)ă Ȋnă conformitateă cuă planurileă cadru,ă cuă planurileă deă înv mântă şiă cuă încadr rileă peă posturileă

didacticeădeăpredare,ăseăelaboreaz ăschemaăorar ăanual ădeăc treăoăcomisieăorganizat ăînăacestăsens. 
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(5) Înăurmaăanalizeiă deănevoiă întreprinseădeă consiliulă deă administraţie,ă privindă resurseleă existenteă

(umane,ăfinanciareăşiămateriale)ădinăLICEULTEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIA,ă

exist ăoăcomisieăcareăpropuneăoăofert ăsubăform ădeăpacheteăeducaţionaleăpentruăprogramulă"Şcoalaă

dup ă şcoal ",ă conformă metodologieiă aprobateă prină ordină ală ministruluiă educaţieiă şiă cercet rii.ă

Programulă "Şcoalaă dup ă şcoal "ă seă organizeaz ă prină deciziaă consiliuluiă deă administraţieă ală

LICEULUI TEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIA,ăcuăavizulăinspectoratuluiăşcolar. 

 

 

CAPITOLUL III 

Forma iunileădeăstudiu 

 

Art.8. 

(1) În cadrul LICEULUIă TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIA,ă formaţiunileă deă

studiuă cuprindă grupe,ă claseă sauă aniă deă studiuă şiă seă constituie,ă laă propunereaă directorului,ă prină

hot râreăaăconsiliuluiădeăadministraţie,ăconformăprevederilorălegale.ă 

(2)ă Înă situaţiiă excepţionale,ă peă bazaă uneiă justific riă corespunz toare din partea consiliului de 

administraţieă ală LICEULUIă TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIAse pot organiza 

formaţiuniă deă studiuă subă efectivulă minimă (15elevi) sau peste efectivul maxim (30 elevi), cu 

aprobarea consiliuluiădeăadministraţieăalăInspectoratuluiă colar (art.13 ROFUIP alin.2). 

Art.9. 

(1)ăLICEULăTEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIAăorganizeaz ăcursuriăînăformaăde: 

 înv ţ mântăcuăfrecvenţ ,ăprogramădeăzi,ăpentruăciclulăpre colară(grupaămic ,ăgrup ămareă iă

grup ă mijlocie),ă ciclulă primară (CPă – IV), ciclul gimnazial (V-VIII), liceal – filiera 

Tehnologic ,ăprofilurileăTehnică iăServicii, profesional  iăpostliceal; 

 înv ţ mântă cuă frecvenţ ă redus ,ă pentruă ciclulă liceal,ă claseleă aă IX-XIII-a,ă filieraă Teoretic ,ă

specializareaă tiin eăaleănaturii. 

Art. 10.  

(1)ăLaăînscriereaăînăînv ţ mântulăgimnazial,ăliceal,ăprofesional,ăinclusivădual,ăseăasigur ,ădeăregul ,ă

continuitateaă studiuluiă limbiloră moderne,ă ţinândă contă deă ofertaă educaţional ă aă LICEULUIă

TEHNOLOGIC ”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIA. 
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Titlul III Managementul LICEULUI TEHNOLOGIC ”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIA 

CapitolulăIăDispozi iiăgenerale 

CAPITOLULăIIăConsiliulădeăadministra ieăă 
CAPITOLULăIIIăDirectorulăşiădirectorulăadjunctăă 

CAPITOLULăIVăTipulăşiăcon inutulădocumentelorămanagerial 

 

CAPITOLUL I  

Dispozi iiăgenerale 

Art.11. 

(1) Managementul LICEULUI TEHNOLOGIC ”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIAăesteăasiguratăînă

conformitate cu prevederile legale.  

(2) LICEUL TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIAă esteă condusă deă consiliulă deă

administraţie,ădeă1ădirectorăşiăde2ădirectoriăadjunc i. 

(3)ă Pentruă îndeplinireaă atribuţiiloră ceă îiă revin,ă conducereaă LICEULUIă TEHNOLOGICă ”MIHAIă

EMINESCU”,ă SLOBOZIAă seă consult ,ă dup ă caz,ă cuă toateă organismeleă interesate:ă consiliulă

profesoral, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic,ăreprezentan iiăorganizaţiilorăsindicaleă

afiliateăfederaţiilorăsindicaleăreprezentativeălaănivelădeăsectorădeăactivitateăînv ţ mântăpreuniversitar,ă

careăauămembriăînăunitate,ăconsiliulăreprezentativăalăp rinţilorăşiăasociaţiaăp rinţilor,ăconsiliulăşcolar 

ală elevilor,ă sucursaleleă asociaţiiloră reprezentativeă aleă elevilor,acoloă undeă esteă cazul,ă autorit ţileă

administraţieiă publiceă locale,ă precumă şiă cuă reprezentanţiiă operatoriloră economiciă implicaţiă înă

susţinereaăînv ţ mântuluiăprofesionalăşiătehnic,ăinclusivădualăşi/sauăînădesf şurareaăinstruiriiăpracticeă

a elevilor. 

ART. 12. 

Consultanţaăşiăasistenţaă juridic ăseăasigur ,ă laăcerereaădirectorului,ădeăc treă inspectorateleăşcolare,ă

prin consilierul juridic. 

 

Capitolul II  

Consiliulădeăadministra ie 

Art. 13. 

(1)ă Consiliulă deă administraţieă esteă organă deă conducereă ală LICEULUIă TEHNOLOGICă ”MIHAIă

EMINESCU”,ăSLOBOZIA.  
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(2)ă Consiliulă deă administraţieă seă organizeaz ă şiă funcţioneaz ă conformă Metodologieicadruă deă

organizareă şiă funcţionareă aă consiliuluiă deă administraţieă dină unit ţileă deă înv ţ mânt,ă aprobat ă prină

ORDINULnr. 5.154 din 30 august 2021. 

(3)ă Directorulă LICEULUIă TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIAă esteă preşedinteleă

consiliuluiădeăadministraţie. 

Art. 14.  

(1)ă Laă şedinţeleă consiliuluiă deă administraţieă particip ,ă de drept, cu statut de observatori, 

reprezentanţiiă organizaţiiloră sindicaleă reprezentativeă laă nivelă deă sectoră deă activitateă înv ţ mântă

preuniversitarădinăunitateaădeăînv ţ mânt.ă 

(2)ăReprezentantulăelevilorădinăLICEULăTEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIA, care 

aă împlinită vârstaă deă 18ă ani,particip ă laă toateă şedinţeleă consiliuluiă deă administraţie,ă avândă statută

permanent, cu drept de vot, conform procedurii de alegere a elevului reprezentant în consiliul de 

administraţieăalăunit ţilorădeăînv ţ mântăpreuniversitar,ăaprobat ăprinăordinăalăministruluiăeducaţieiă

şiăcercet rii.(art.10ăalin.(12)ăOMECSănr.ă4621/2015). 

 

CAPITOLUL III  

Directorulăşiădirectorulăadjunct 

Art.15. 

(1)ăDirectorulăexercit ăconducereaăexecutiv ăaăLICEULUITEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ă

SLOBOZIA, în conformitateăcuălegislaţiaăînăvigoare.  

(2)ă Funcţiaă deă directoră înă unit ţileă deă înv ţ mântă deă stată seă ocup ,ă conformă legii,ă prină concursă

public,ăorganizatăconformămetodologieiăaprobateăprinăordinăalăministruluiăeducaţiei.ă 

(3)ă Pentruă asigurareaă finanţ riiă deă baz ,ă aă finanţ riiă complementareă şiă aă finanţ riiă suplimentare,ă

dup ăpromovareaăconcursului,ădirectorulăîncheieăcontractădeămanagementăadministrativ-financiar cu 

primarul municipiului.  

(4)ăDirectorulăîncheieăcontractădeămanagementăeducaţionalăcuăinspectorulăşcolarăgeneral. 

(5)ăDirectorulăîndeplineşteăatribuţiileăprev zuteăînăLegeaă1/2011ă(art.96),ăceleădinăROFUIPă(art.21)ă

pentruă exercitareaă funcţiiloră deă conducereă executiv ,ă deă ordonatoră deă crediteă şiă deă angajator,ă

atribuţiileă stabiliteă deă c treă consiliulă deă administraţieă ală LICEULUIă TEHNOLOGICă ”MIHAIă

EMINESCU”,ă SLOBOZIAă şiă oriceă alteă atribuţiiă rezultândă dină prevederileă legaleă înă vigoareă şiă

contracteleăcolectiveădeămunc ăaplicabile.ă 
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Art.16. 

(1)ăFuncţiaădeădirectorăadjunctăalăLICEULUIăTEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIAă

seăocup ,ăconformălegii,ăprinăconcursăpublic,ăorganizatăconformămetodologieiăaprobateăprinăordinăală

ministruluiăeduca iei.ă 

(2)ăDirectorulăadjunctăîşiădesf şoar ăactivitateaăînăbazaăunuiăcontractădeămanagementăeducaţionalăşiă

îndeplineşteă atribuţiileă stabiliteă prină fişaă postului,ă precumă şiă atribuţiileă delegateă deă directoră peă

perioadaădeterminat , conform ROFUIP. 

(3)ăDirectorulăadjunctăexercit ,ăprinădelegare,ătoateăatribuţiileădirectorului,ăînălipsaăacestuia. 

 

CAPITOLUL IV 

Tipulăşiăcon inutulădocumentelorămanageriale 

 

Art.17. 

Pentru optimizarea managementului LICEULUI TEHNOLOGIC ”MIHAIă EMINESCU”,ă

SLOBOZIA, conducerea acestuiaăelaboreaz ădocumenteămanageriale,ăastfel:ă 

a)ă documenteă deă diagnoz ă (rapoarteleă deă activitateă semestrialeă asupraă activit ţiiă desf şurate,ă

rapoarteleă comisiiloră şiă compartimenteloră dină unitateaă deă înv ţ mânt,ă raportulă anuală deă evaluareă

intern ăaăcalit ţii);ă 

b)ădocumenteădeăprognoz ă (planulădeăacţiuneăală şcoliiăpentruă înv ţ mântulăprofesională şiă tehnică - 

PAS,ă planulă operaţional,ă planulă managerial,ă programulă deă dezvoltareă aă sistemuluiă deă controlă

managerial); 

c)ă documenteă deă evidenţ ă (statulă deă funcţii,ă organigramaă unit ţiiă deă înv ţ mânt,ă schemaă orar ,ă

planulădeăşcolarizare,ădosarulăcuăinstrumenteleăinterneăde lucru ale directorului).  

Art.18. 

Toateă documenteleă managerialeă seă prezint ă înă consiliulă profesorală şiă seă aprob ă înă consiliulă deă

administraţieăalăLICEULUITEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIA. 
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TITLULăIVăPersonalulăLICEULUIăTEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIA 

CAPITOLULăIăDispozi iiăgeneraleă 

CAPITOLUL II Personalul didactic  

CAPITOLUL III Personalul nedidactic  

CAPITOLUL IV Evaluarea personalului  

CAPITOLULăVăR spundereaădisciplinar ăaăpersonaluluiă 

 

CAPITOLUL I  

Dispozi iiăgenerale 

 

Art. 19. 

(1) În LICEUL TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIA personalul este format din 

personală didactică deă conducere,ă didactică deă predareă şiă deă instruireă practic ,ă didactică auxiliară şiă

personal nedidactic.  

(2)ă Selecţiaă personaluluiă didactic,ă aă celuiă didactică auxiliară şiă aă celuiă nedidactică dină LICEUL 

TEHNOLOGICă ”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIAă seă faceă conformănormeloră specificeă fiec reiă

categorii de personal.  

(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactică auxiliară şiă nedidactică seă realizeaz ă prină

încheiereaăcontractuluiăindividualădeămunc ăcuăunitateaădeăînv ţ mânt,ăprinăreprezentantulăs uălegal. 

Art. 20.  

(1)ăDrepturileăşiăobligaţiileăpersonaluluiădinăînv ţ mântăsuntăreglementateădeălegislaţiaăînăvigoare. 

(2)ăPersonalulădinăînv ţ mântulăpreuniversitarătrebuieăs ăaib ăoăţinut ămoral ădemn ,ăînăconcordanţ ă

cuă valorileă peă careă trebuieă s ă leă transmit ă copiilor/elevilor,ă oă vestimentaţieă decent ă şiă ună

comportament responsabil.  

(3)ăPersonaluluiădinăînv ţ mântulăpreuniversitarăîiăesteăinterzisăs ădesf şoareăşiăs ăîncurajezeăacţiuniă

deănatur ă s ăafectezeă imagineaăpublic ăaăcopilului/elevuluiă şiăviaţaă intim ,ăprivat ă sauă familial ăaă

acestuiaăsauăaleăcelorlalţiăsalariaţiădinăunitate.ă 

(4) Personalului din înv ţ mântulăpreuniversitarăîiăesteăinterzisăs ăapliceăpedepseăcorporale,ăprecumă

şiăs ăagresezeăverbal,ăfizicăsauăemoţionalăcopiii/eleviiăşi/sauăcolegii.ă 

(5)ă Personalulă dină înv ţ mântulă preuniversitară areă obligaţiaă deă aă vegheaă laă siguranţaă

copiilor/elevilor, peă parcursulă desf şur riiă programuluiă şcolară şiă aă activit ţiloră şcolare,ă

extracurriculare/extraşcolare. 
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(6)ăPersonalulădinăînv ţ mântulăpreuniversitarăareăobligaţiaăs ăsesizeze,ădup ăcaz,ăinstituţiileăpubliceă

deă asistenţ ă social /educaţional ă specializat ,ă direcţiaă general ă deă asistenţ ă social ă şiă protecţiaă

copiluluiă înă leg tur ă cuă oriceă înc lc riă aleă drepturiloră copiilor/elevilor,ă inclusivă înă leg tur ă cuă

aspecteăcareăleăafecteaz ădemnitatea,ăintegritateaăfizic ăşiăpsihic . 

(7) Personalul Liceului Tehnologică„MihaiăEminescu”ăareădreptul la 5 (cinci) zile de învoire/an, cu 
cerereă înă careă seă vaă precizaă numeleă iă prenumeleă persoaneloră careă voră supliniă peă timpulă învoirii,ă
asumat ăprinăsemn tur . 
Art. 21. 

(1)ăStructuraădeăpersonalăşiăorganizareaăacestuiaăseăstabilescăprinăorganigram ,ăprinăstateleădeăfuncţiiă

şiăprinăproiectulădeăîncadrareăaleăLICEULUIăTEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIA.ă 

(2)ă Prină organigramaă unit ţiiă seă stabilesc:ă structuraă deă conducereă şiă ierarhiaă intern ,ă organismeleă

consultative, comisiile şiă celelalteă colectiveă deă lucru,ă compartimenteleă deă specialitateă sauă alteă

structuriăfuncţionaleăprev zuteădeălegislaţiaăînăvigoare. 

(3)ă Organigramaă seă propuneă deă c treă directoră laă începutulă fiec ruiă ană şcolar,ă seă aprob ă deă c treă

consiliulădeăadministraţieăşiăseăînregistreaz ălaăsecretariatulăunit ţiiădeăînv ţ mânt. 

Art. 22. 

Coordonareaă activit ţiiă structuriloră unit ţiloră deă înv ţ mântă seă realizeaz ă deă c treă ună coordonatoră

numit,ă deă regul ,ă dintreă cadreleă didacticeă titulare,ă prină hot râreă aă consiliuluiă deă administraţie,ă laă

propunerea directorului. 

Art. 23.  

Personalulădidacticăauxiliarăşiănedidacticăesteăorganizatăînăcompartimenteădeăspecialitateăcareăseăafl ă

înă subordineaă directorului/directoruluiă adjunct,ă înă conformitateă cuă organigramaă unit ţiiă deă

înv ţ mânt. 

Art.24. 

Laănivelulă unit ţiiă deă înv ţ mântă funcţioneaz  urm toareleă compartimente/servicii de specialitate: 

secretariat,ăfinanciar,ăadministrativ,ăprecumăşiăalteăcompartimenteăsauăservicii,ăpotrivitălegislaţieiăînă

vigoare. 

 

Capitolul II  

Personalul didactic 

Art. 25. 

Personalulădidacticăareădrepturileă şiăobligaţiileăprev zuteădeă legislaţiaă înăvigoareă şiădeă contracteleă

colectiveădeămunc ăaplicabile. 

Art.26. 
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Personalul didactic de predare al LICEULUI TEHNOLOGIC ”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIAă

este organizat în urm toarele comisii metodice (anexa 2):  

 Limb ăşiăcomunicare; 

 Matematic ă iă tiin e; 

 Omăşiăsocietate; 

 Tehnologii; 

 CadreăMedicin ăgeneral; 

 Educatori; 

 Înv tori; 

 Comsia dirigin ilor. 

 

Art. 27.  

În LICEUL TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIA,ă seă organizeaz  pe durata 

desf şur riiăcursurilor,ăserviciulăpeăşcoal .ăAtribuţiile personalului de serviciu sunt: 

 supraveghereaăelevilorăşiăaăs lilorădeăclas ăînătimpulăpauzelor;ă 

 înă colaborareă cuă profesoriiă diriginţiă - diminuarea/eliminareaă ieşiriiă eleviloră dină incinta 

liceului/ăgimnaziu/primar,ăverificareaăpersoanelorăcareănuăprezint ăelementeleădeăidentificareă

specificeăLICEULUIăTEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIA(carnetădeăelev); 

 verificareaă cataloagelor,ă aflateă înă corpurileă deă cl direă laă sfârşitulă programului(prin proces 

verbal de predare-primireăîntreăsecretarulă coliiă iăprofesorulădeăserviciu) şiăîntocmirea unui 

proces verbal în care seă specific ă toateă problemeleă ap ruteă peă parcursulă desf ur riiă

serviciuluiăpeă coal . 

 cadreleă didacticeă careă exercit ă acesteă atribu iiă voră aveaă obliga iaă s ă poarteă ecusonă cuă

inscrip iaă”profesorădeăserviciu”; 

 

 

CAPITOLUL III  

Personalul nedidactic 

 

Art.23. 

(1)ă Personalulă nedidactică areă drepturileă şiă obligaţiileă prev zuteă deă legislaţiaă înă vigoareă şiă deă

contracteleăcolectiveădeămunc ăaplicabile.ă 

(2)ă Organizareaă şiă desf şurareaă concursuluiă deă ocupareă aă posturiloră nedidacticeă dină LICEUL 

TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIA sunt coordonate de director. Consiliul de 
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administraţieă ală LICEULUIăTEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIAaprob ăcomisiileă

deăconcursăşiăvalideaz ărezultateleăconcursului. 

(3) Angajarea personalului nedidactic în LICEUL TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă

SLOBOZIAseă faceă deă c treă director,ă cuă aprobareaă consiliuluiă deă administraţie,ă prină încheiereaă

contractuluiăindividualădeămunc .ă 

 

Art.24. 

(1)ăActivitateaăpersonaluluiănedidacticăesteăcoordonat ,ădeăregul ,ădeăadministratorulăde patrimoniu. 

(2)ăProgramulăpersonaluluiănedidacticăseăstabileşteădeăc treăadministratorulădeăpatrimoniuăpotrivită

nevoiloră unit ţiiă deă înv ţ mântă şiă seă aprob ă deă c treă directorul/directorulă adjunctă ală unit ţiiă deă

înv ţ mânt. 

(3) Administratorul de patrimoniuă stabileşteă sectoareleă deă lucruă aleă personaluluiă deă îngrijire.ă Înă

funcţieă deă nevoileă unit ţii,ă directorulă poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea 

acestor sectoare. 

 

Capitolul IV 

Evaluareaăpersonaluluiădinăunit ileădeăînv mânt 

 

Art. 25. 

Evaluarea personalului se face conformă legislaţieiă înă vigoare,ă aă contracteloră colectiveă deă munc ă

aplicabile iăaăfi eiăpostului. 

Art. 26.  

(1)ă Evaluareaă personaluluiă didactică seă realizeaz ă înă bazaă fişeiă deă evaluareă adus ă laă cunoştinţ ă laă

începutul anuluiăşcolar.ă 

(2)ăEvaluareaăpersonaluluiănedidacticăseărealizeaz ălaăsfârşitulăanuluiăcalendaristic.ă 

(3) Conducerea LICEULUI TEHNOLOGIC ”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIAva comunica în 

scrisăpersonaluluiădidactic/nedidacticărezultatulăevalu riiăconformăfişeiăspecifice. 

 

Capitolul V 

R spundereaădisciplinar ăaăpersonaluluiădinăunitateaădeăînv mânt 
Art. 27.  

Personalulă didactic,ă personalulă didactică auxiliară şiă celă deă conducereă r spundă disciplinară conformă

Legiiăeducaţieiănaţionaleănr.ă1/2011,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

Art. 28.  
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(1) Personalulă nedidactică r spundeă disciplinară înă conformitateă cuă prevederileă Legiiă nr.ă 53/2003ă - 

Codulămuncii,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 

(2) Regulamentul intern (RI) cuprinde prevederile referitoareă laă sancţiuniă şiă laă proceduraă

disciplinar . 

 

 

 

TITLULăVăOrganismeăfunc ionaleăşiăresponsabilit iăaleăcadrelorădidacticeă 
CAPITOLUL I Organisme func ionaleă aleă LICEULUIă TEHNOLOGICă ”MIHAIă

EMINESCU”,ăSLOBOZIA:ăconsiliulăprofesoral,ăconsiliulăclasei, comisiile metodice  

CAPITOLUL II Responsabilit iăaleăpersonaluluiădidactic:ăCoordonatorulăpentruăproiecteăşiă

programeăeducativeăşcolareăşiăextraşcolareăşiăprofesorulădiriginteă 
CAPITOLULă IIIăComisiileă dină cadrulăLICEULUIăTEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ă

SLOBOZIA 

 

CAPITOLUL I 

Organismeăfunc ionaleăaleăLICEULUIăTEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIA:ă 

consiliul profesoral, consiliul clasei, comisiile metodice 

 

Art.29. 

(1) Consiliul profesoral, format din totalitatea cadrelor didacticedin LICEULTEHNOLOGIC 

”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIAşiăalăc ruiăpreşedinteăesteădirectorul,ăseăîntruneşteălunarăsauădeă

câte ori este nevoie.  

(2)ăCvorumulănecesarăpentruăîntrunireaăînăşedinţ ăaăConsiliuluiăprofesoralăesteă2/3ădinănum rulătotală

alămembrilorăcuănormaădeăbaz ăînăLICEUL TEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIA, 

iarăhot rârileăseăadopt ăprinăvotulăaăcelăpuţinăjum tateăplusăunuădintreăaceştia.ă 

(3)ă Atribuţiileă consiliuluiă profesorală suntă celeă prev zuteă laă art.ă 98ă dină Legeaă 1/2011,ă laă art.ă 55 

ROFUIP.ă (4)ăAbsenţaănemotivat ăde laă şedinţeleă consiliuluiăprofesorală aămembriloră cuănormaădeă

baz ă înă LICEULTEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIA seă consider ă abatereă

disciplinar .ă 

(5)ă Directorulă numeşte,ă prină decizie,ă secretarulă consiliuluiă profesoral,ă alesă deă c treă membriiă

acestuia. Secretarulă areă atribuţiaă deă aă redactaă lizibilă şiă inteligibilă proceseleă verbaleă aleă şedinţeloră

consiliuluiăprofesoral,ăcareăvorăfiăsemnateădeătoţiăparticipanţii. 
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(7)ă Laă şedinţeleă consiliuluiă profesoral,ă directorulă poateă invita,ă înă funcţieă deă tematicaă dezb tut ,ă

personalulă didactică auxiliară şi/sauă personalulă nedidactică dină unitateaă deă înv ţ mânt,ă reprezentanţiă

desemnaţiă aiă p rinţilor,ă aiă consiliuluiă elevilor,ă aiă autorit ţiloradministraţieiă publiceă localeă şiă aiă

operatoriloră economiciă şiă aiă altoră parteneriă educaţionali.ă Laă şedinţeleă consiliuluiă profesorală potă

participaă şiă reprezentanţiiă organizaţiiloră sindicaleă reprezentativeă laă nivelă deă sectoră deă activitateă

înv ţ mântăpreuniversitarăcareăauămembriăînăunitate. 

(8) Documentele consiliului profesoral sunt:  

a) tematicaăşiăgraficulăşedinţelorăconsiliuluiăprofesoral;ă 

b) convocatoare ale consiliului profesoral;  

c) registrul de procese-verbaleă ală consiliuluiă profesoral,ă însoţită deă dosarulă cuă anexeleă proceselor-

verbale. 

Art.30. 

(1)ăConsiliulăclaseiăfuncţioneaz ăînăînv ţ mântulăprimar,ăgimnazial,ăliceal,ăprofesionalăşiăpostliceală

şiă este formatădină totalitateaăpersonaluluiă didactică careăpred ă laă clasaă respectiv ,ă dină celă puţinăună

p rinteădelegatăalăcomitetuluiădeăp rinţiăalăclasei,cuăexcepţiaăclaselorădinăînv ţ mântulăpostlicealăşi,ă

pentruătoateăclasele,ăcuăexcepţiaăcelorădinăînv ţ mântulăprimar,ăşiăaăreprezentantuluiăelevilorăclaseiă

respective,ădesemnatăprinăvotăsecretădeăc treăeleviiăclasei. 

(2)ă Preşedinteleă consiliuluiă claseiă esteă înv ţ torul/institutorul/profesorulă pentruă înv ţ mântulă

primar,ă respectivă profesorulă diriginte,ă înă cazulă înv ţ mântuluiă gimnazial,ă liceal,ă profesională şiă

postliceal. 

(3)ă Consiliulă claseiă seă întruneşteă celă puţină oă dat pe semestru sau ori de câte ori este nevoie, la 

solicitarea înv ţ torului/institutorului/profesoruluiă pentruă înv ţ mântulă primar,ă respectivă aă

profesoruluiădiriginte,ăaăreprezentanţilorăp rinţilorăşiăaiăelevilor.ă 

(4)ă Înă situa iiă obiective,ă cumă ară fiă calamit i,ă intemperii,ă epidemii,ă pandemii,ă alteă situa iiă

excep ionale,ă edin ele consiliuluiă claseiă seă potă desf uraă online, prin mijloace electronice de 

comunicareăînăsistemădeăvideoconferin . 

(5)ăConsiliulăclaseiăseăîntruneşteăînăprezenţaăaăcelăpuţină2/3ădinătotalulămembrilorăşiăadopt ăhot râriă

cuăvotulăaăjum tateăplusăunuădinătotalulămembrilorăs i. 

(6)ăAtribuţiileăconsiliuluiăclaseiăsuntăceleăprev zuteălaăart.ă58 ROFUIP. 

(7) Laăsfârşitulăfiec reiăşedinţeăaăconsiliuluiăclasei,ătoţiămembriiăauăobligaţiaăs ăsemnezeăprocesul-

verbală deă şedinţ .ă Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei, 

constituită laă nivelulă unit ţiiă deă înv ţ mânt,ă peă fiecareă nivelă deă înv ţ mânt.Registrulă deă procese-

verbaleă seă numeroteaz ă peă fiecareă pagin ă şiă seă înregistreaz .ă Registrulă deă procese-verbale al 
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consiliilor clasei este însoţitădeăunădosarăcareăconţineăanexeleăproceselor,ănumerotateăşiăîndosariateă

pentruăfiecareăşedinţ . 

Art.31. 

(1)ă Comisiileă metodiceă dină cadrulă LICEULUIă TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă

SLOBOZIA, formate din cadrele didactice care predau discipline din aceeaşiă arieă curricular ă seă

întrunesc lunar sau de câte ori este nevoie, fiind coordonate de responsabilul comisiei metodice. 

 

CAPITOLUL II 

Responsabilit iăaleăpersonaluluiădidactic:ăCoordonatorulăpentruăproiecteăşiăprogrameă

educativeăşcolareăşiăextraşcolareăşiăprofesorulădiriginte 

 

Art.32. 

(1)ăCoordonatorulăpentruăproiecteăşiăprogrameăeducativeăşcolareăşiăextraşcolareăeste,ădeăregul ,ăună

cadruădidacticătitular,ăpropusădeăconsiliulăprofesoralăşiăaprobatădeăc treăconsiliulădeăadministraţie,ăînă

baza unor criteriiăspecificeăaprobateădeăc treăconsiliulădeăadministraţieăalăunit ţiiădeăînv ţ mânt. 

(2)ă Coordonatorulă pentruă proiecteă şiă programeă educativeă şcolareă şiă extraşcolareă coordoneaz ă

activitateaă educativ ă dină LICEULă TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIA,ă iniţiaz , 

organizeaz ăşiădesf şoar ăactivit ţiăextraşcolareăcuăresponsabilulăcomisieiădiriginţilor,ăcuăconsiliulă

reprezentativă ală p rinţilor,ă cuă reprezentanţiă aiă consiliuluiă elevilor,ă cuă consilierulă şcolară şiă cuă

parteneriiă guvernamentaliă şiă neguvernamentaliă înă baza prevederilor strategiilor ministerului 

educaţieiăprivindăeducaţiaăformal ăşiănonformal .ă 

(3)ăCoordonatorulăpentruăproiecteăşiăprogrameăeducativeăşcolareăşiăextraşcolareăpoateăfiăremunerată

suplimentarădinăfonduriăextrabugetare,ăconformălegislaţieiăînăvigoare în conformitate cu prevederile 

art. 60 alin (5) din ROFUIP,ăiarăatribuţiileăluiăsuntăstabiliteădeăc treădirectorăşiădeăprevederileăart.ă61 

din ROFUIP.  

Art.33. 

(1)ăProfesorulădiriginteăcoordoneaz ăactivitateaăuneiăclaseădeăeleviăşiăesteănumităanualăpe principiul 

continuit ţiiă deă c treă director,ă înă bazaă hot râriiă consiliuluiă deă administraţie,ă dup ă consultareaă

consiliuluiăprofesoral,ădintreăcadreleădidacticeăcareăpredauălaăclasaărespectiv ăşiăauăcelăpu ină½ădină

normaădeăbaz ăînăLICEULăTEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIA.  

(2)ăActivit ţileăspecificeăfuncţieiădeădiriginteăsuntăprev zuteăînăfişaăpostuluiăcadruluiădidactic.ă 

(3)ăProfesorulădiriginteărealizeaz ăanual,ăplanificareaăactivit ţilorăconformăproiectuluiădeădezvoltareă

instituţional ăşiănevoilorăeducaţionaleăaleăcolectivuluiădeăeleviăpeăcareăîlăcoordoneaz .ăPlanificareaă
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se înregistreaz ă înăunitateaădeă înv mântă iă avizeaz ădeăc treă resposabilul comisieiădiriginţiloră şiă

directorulăunit ţii. 

(4)ăAtribuţiileăprofesoruluiădiriginteăsuntăceleăprev zuteălaăart.68-69 din ROFUIP. 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III 

Comisiile din cadrul LICEULUIăTEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIA 

 

Art.34. 

(1)ă Ȋnă cadrulă LICEULUIă TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIAă îşiă desf şoar ă

activitateaăurm toareleăcomisii:  

 cuăcaracterăpermanentă(peăparcursulăîntreguluiăanăşcolar);ă 

 cuăcaracterătemporară(înăanumiteăperioadeăaleăanuluiăşcolar);ă 

 cu caracter ocazional (ăpentruărezolvareaăunorăsituaţiiăspecifice). 

(2)ă Comisiileă cuă caracteră permanent,ă careă suntă constituiteă peă bazaă decizieiă directoruluiă şiă careă

funcţioneaz ăîn LICEUL TEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIA,ăsunt:  

a) Comisia pentru curriculum;  

b) Comisia deăevaluareăşiăasigurareăaăcalit ţii;ă 

c)ăComisiaăpentruăperfecţionareăşiăformareăcontinu ;ă 

d)ăComisiaădeăsecuritateăşiăs n tateăînămunc ăşiăpentruăsituaţiiădeăurgenţ ; 

e) Comisia pentru controlul managerial intern; 

f) Comisiaăpentruăprevenireaăşiăeliminareaăviolenţei,ăaăfaptelorădeăcorupţieăşiădiscrimin riiăînă

mediulăşcolarăşiăpromovareaăinterculturalit ţii; 

g)ăComisiaăpentruăprogrameăşiăproiecteăeducative. 

(3) Comisiile cu caracter temporar sunt:  

a)Comisiaădeăacordareăaăburselorădup ăprogramulă”Baniădeăliceu”; 

b) Comisiaădeăacordareăaăburselorădup ăprogramulă”Burseăprofesionale”;ă 

c) Comisia de acordare a burselor de merit, studiu,ăperforman ,ăsociale; 

c1)ăComisiileădeăorganizareăaăexameneloră(naţionale,ădeădiferenţe,ădeăcorigenţe,ădeăîncheiereăaă

situaţieiăşcolareăpentruăeleviiădeclaraţiăamânaţi,ăpentruăcl.ăaăII-a, a IV-aă iaăVI-a);  
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d) Comisia de elaborare a schemei orare;  

e) Comisia de elaborare a planific riiăprofesorilorădeăserviciu;ă 

d)ă Comisiaă deă monitorizareă aă absenţeloră eleviloră pentruă prevenireaă absenteismuluiă şiă

abandonuluiăşcolară 

e) Comisia de gestionare a SIIIR; 

f)ăcomisiiăînăurmaăimplement riiăunorăproiecte 

(4) Comisiile cu caracter ocazional sunt:  

a)Comisia pentru inventarierea patrimoniului;  

b) Comisia de mobilitate;  

c)ăComisiaădeăelaborare/revizuireăaăregulamentelorăşcolareăRI/Codădeăetic  iăROF; 

d)ăComisiaădeărecepţieăbunuriămaterialeăşiădeărecepţieăaălucr rilorădeăreabilitare;ă 

e) ComisiaădeăelaborareăaăPlanuluiădeăAc iuneăală coliiă(PAS); 

f)ăComisiaăpentruăcercetareădisciplinar . 
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TITLULă VIă Structura,ă organizareaă şiă responsabilit ileă personaluluiă didactică auxiliară şiă
nedidactic  

CAPITOLUL I Compartimentul secretariat  

CAPITOLUL II Serviciul financiar  

CAPITOLUL III Compartimentul administrativ 

CapitolulăIVBibliotecaă colar  

 

 

CAPITOLUL I 

Compartimentul secretariat 

Art.35. 

(1) Compartimentul secretariat, subordonat directorului, cuprinde posturile de secretar-şefă i1ă ½ă

secretari şiă funcţioneaz ă înă programă deă lucruă cuă elevii,ă p rinţiiă sauă reprezentan iiă legaliă sauă alteă

persoaneă interesateă dină afaraă unit ţii,ă aprobată deă director,ă înă bazaă hot râriiă consiliuluiă deă

administraţie.ă 

(2) Programulădeă lucruăcuăelevii,ăp rinţiiă sauă reprezentan iiă legaliă sauăalteăpersoaneă interesateădină

afaraăunit ţiiăeste 09.00 - 12.00 

(3)ăAtribuţiileăcompartimentuluiăsecretariatăsuntăprev zuteăla art. 74 din ROFUIP. 

 

CAPITOLUL II 

Serviciul financiar 

Art.36. 

(1)ă Serviciulă financiară reprezint ă structuraă organizatoric ă dină cadrulă LICEULUIă TEHNOLOGICă

”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIAînă careă suntă realizate:ă fundamentareaă şiă execuţiaă bugetului,ă

evidenţaăcontabil ,ăîntocmireaăşiătransmitereaăsituaţiilorăfinanciare,ăprecum şiăoriceăalteăactivit ţiăcuă

privireă laă finanţareaăşiă contabilitateaă instituţiilor,ăprev zuteădeă legislaţiaă înăvigoare,ădeăcontracteleă

colectiveă deă munc ă aplicabile,ă deă regulamentulă deă organizareă şiă funcţionareă ală unit ţiiă şiă deă

regulamentul intern. 

(2) Serviciul financiar, subordonat directorului, cuprinde posturile de administrator financiar 

(contabilşef)ăşiăcontabilăşiădesf şoar ăactivit ţiăreferitoareălaăfinanţareaăşiăcontabilitateaăLICEULUI 

TEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIAprev zuteădeălegislaţiaăîn vigoare.  

(3)ăAtribuţiileăserviciuluiăfinanciarăsuntăprev zuteălaăart.ă77 din ROFUIP. 
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CAPITOLUL III 

Compartimentul administrativ 

Art.34. 

(1)ă Compartimentulă administrativ,ă subordonată directoruluiă şiă coordonată deă administratorulă deă

patrimoniu, cuprinde personalul nedidactic al LICEULUIăTEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ă

SLOBOZIA.  

(2)ăAtribuţiileăcompartimentuluiăadministrativăsuntăprev zuteălaăart. 82 din ROFUIP. 

 

Capitolul IV 

Bibliotecaă colar  

 

Art. 35.  

(1)ÎnăLICEULăTEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIAăseăorganizeaz ă iăfunc ioneaz ă

Bibliotecaă colar .ă 

(2)ăAceastaăseăorganizeaz ă iăfunc ioneaz ăînăbazaăLegiiăbibliotecilorănr.ă334/2002,ă republicat ,ăcuă

modific rileă iă complet rileă ulterioare,ă iă aă Regulamentuluiă aprobată prină ordină ală ministruluiă

educa ieiă iăcercet rii. 

(3)Înăsitua iiăexcep ionale,ăbibliotecarulăpoateăprimiă iăalteăatribu iiădinăparteaăconduceriiăunit iiădeă

înv mânt. 

(4)Înă LICEULă TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIAseă asigur ă accesulă gratuită ală

elevilorăşiăalăpersonaluluiălaăBibliotecaăŞcolar ăVirtual ăşiălaăPlatformaăşcolar ădeăe-learning.  

(5)ă Platformaă şcolar ă deă e-learningă esteă utilizat ă deă c treă LICEULă TEHNOLOGICă ”MIHAIă

EMINESCU”,ăSLOBOZIA,ă pentruă aă acordaă asistenţ ă eleviloră înă timpulă sauă înă afaraă programuluiă

şcolar,ăînăperioadaăînăcareăsuntăsuspendateăcursurileă colare,ăprecumă iăelevilorăcareănuăpotăfrecventaă

temporar cursurile, din motive medicale. 
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TITLUL VII Elevii  

CAPITOLULăIăDobândireaăşiăexercitareaăcalit iiădeăelevă 

CAPITOLULăIIăActivitateaăeducativ ăextraşcolar ă 
CAPITOLUL III Evaluarea elevilor  

CAPITOLUL IV Transferul elevilor  

 

CAPITOLUL I 

Dobândireaăşiăexercitareaăcalit iiădeăpre colar/elev 

Art.36. 

(1)ă Dobândireaă calit ţiiă deă pre colar/elevă seă obţineă prină înscriereaă laă LICEUL 

TEHNOLOGIC”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIA.  

(2)ăȊnscriereaăseăaprob ădeăc treăconsiliulădeăadministraţieăalăLICEULUI TEHNOLOGICă”MIHAIă

EMINESCU”,ă SLOBOZIA, cu respectareaă legislaţieiă înă vigoare,ă aă prezentuluiă regulamentă şiă aă

ROFUIP,ăcaăurmareăaăsolicit riiăscriseăaăp rinţilor,ătutorilorăsauăsusţin torilorălegali.ă 

(3)ăȊnscriereaăînăînv mântulăpre colar,ăînăclasaăpreg titoare,ăîn clasa a IX-a dinăînv ţ mântulăliceal 

sauă dină înv ţ mântulă profesional,ă respectivă înă anulă Iă dină înv ţ mântulă postliceală se face în 

conformitateăcuămetodologiaăaprobat ăprin ordinăalăministruluiăeducaţiei. 

(4)ă Înă situaţiaă înă care,ă peă durataă claseiă preg titoareă oriă aă claseiă I,ă elevulă acumuleaz ă absenţeă caă

urmareăaăunorăproblemeămedicaleăsauăseăobserv ămanifest riădeăoboseal ăsauădeăneadaptareăşcolar ,ă

p rin iiă sauă reprezentan iiă legaliă potă depuneă laă unitateaă deă înv ţ mântă oă solicitareă deă retragereă aă

elevuluiă înăvedereaă reînscrieriiă înăanulă şcolarăurm tor,ă înăclasaăcorespunz toareăniveluluiădinăcareă

acesta s-aăretras;ălaăcerereaămotivat ăaăp rintelui,ăreînscriereaăseăpoateăfaceăşiăînăanulăşcolarăînăcareă

s-a solicitatăretragerea,ăînăclasaăanterioar ăniveluluiădinăcareăs-a retras elevul.  

(4)ă Înă situaţiaă solicit riiă deă retragereă menţionat ă laă alin.ă (4),ă LICEULă TEHNOLOGICă ”MIHAIă

EMINESCU”,ă SLOBOZIAva consiliaă p rinţiiă sauă reprezentan iiă legaliă privindă nevoiaă deă aă lua 

decizii în interesul educaţionalăalăelevuluiăşiăîiăva informaăc ăsolicitareaănuăpoateăfiăsoluţionat ădecâtă

înăsituaţiaăînăcareăevaluareaăniveluluiădezvolt riiăatest ănecesitateaăreînscrieriiăînăclasaăanterioar ăsauă

înăclasaăcorespunz toareăniveluluiădin care s-a retras. 

(5) Eleviiăpromova iăvorăfiăînscri iădeădreptăînăanulăurm tor,ădac ănuăexist ăprevederiăspecificeădeă

admitereăînăclasaărespectiv ,ăaprobateăprinăordinăalăministruluiăeduca iei.  

(6)ăOpţiuneaă liberăexprimat ădeă c treăelevăpentruă înscrierea la LICEUL TEHNOLOGICă”MIHAIă

EMINESCU”,ăSLOBOZIAăpresupune adoptarea unui comportament civilizat,ăprinăcareăseăînţelege:  

 respectulămanifestatăconstantăfaţ ădeăcolegi,ăprofesoriăşiăpersonalulăauxiliarăalăşcolii;ă 
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 evitareaăoric rorăformeădeăviolenţ ăşiăagresivitate;  

 rezolvareaă conflicteloră sauă situaţiiloră problematiceă prină dialog,ă eventuală cuă implicareaă

diriginteluiăsauădirecţiunii;ă 

 evitareaădistrugeriiăbunurilorăşcoliiăsauăaăcelorăpersonale,ăaleăcolegilor;ă 

 responsabilitateăşiăimplicareăînăîndeplinireaăsarcinilorăşcolare;ă 

 adoptareaăuneiăatitudiniăsincereăşiăonesteăînăoriceăsituaţie,ădarămaiăalesăatunciăcândăseăproducă

incidente;  

 închiderea telefoanelor mobile la intrarea la orele de curs sau utilizarea lor doar cu acordul 

profesorului.  

Art.37. 

(1) Calitateaă deă elevă seă exercit ă prină frecventareaă cursuriloră şiă prină participareaă laă activit ţileă

existente în programul LICEULUI TEHNOLOGIC ”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIA.ă 

(2)ăCalitateaădeăelevăseădovedeşteăcuăcarnetulădeăelev,ăvizatălaăînceputulăfiec ruiăană colarădeăc treă

directorulăLICEULUITEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIA. 

(3)ă Ȋnă calitateă deă cet ţeni,ă eleviiă LICEULUIă TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă

SLOBOZIAtrebuieă s ă cunoasc ă şiă s ă respecteă prevederileă legislaţieiă înă vigoare,ă iară înă calitateă deă

elevi, ei trebuieăs ă respecteăprevederileăStatutuluiăelevului,ăaleăROFUIPăşiăaleăROF,ă înă funcţieădeă

nivelulădeăînţelegereăşiădeăparticularit ţileădeăvârst ăşiăindividualeăaleăacestora.ă 

Art.38. 

(1)Prezenţaăelevilorălaăfiecareăor ădeăcursăseăverific ădeăc treăcadrulădidactic,ăcareăconsemneaz ,ăînă

modăobligatoriu,ăfiecareăabsenţ .ă 

- esteăinterzis ăretragerea/scoatereaînătimpulăactivit ilor/ăorelorădeăcursăalăpre colarilor/ăelevilorădeă

c treăter eăpersoane,ăf r ăacordulăparin ilor/ătutorilorălegaliăaiăacestora; 

(11)ăEleviiăauăaccesăînăunitateaădeăînv mântăpeăbaz ăcarnetuluiăădeăelevi,ăvizatăpeăanulăînăcurs,ăiară

p r sireaă incinteiă colare,ăpeă ăparcursulădesf ur riiăcursurilor,ăseăvaă faceădoarăcuăbiletădeă învoireă

semnat de  profesor diriginte sau director/director adjunct. 

(2)ă Motivareaă absenţeloră seă faceă deă c treă înv ţ torul/institutorul/profesorulă pentruă înv ţ mântulă

primar/profesorulădiriginteăînăziuaăprezent riiăactelorăjustificative.ă 

(3)ă Înă cazulă eleviloră minori,ă p rinţiiă sauă reprezentan iiă legaliă auă obligaţia de a prezenta personal 

înv ţ torului/institutorului/profesoruluiă pentruă înv ţ mântulă primar/profesoruluiă diriginteă acteleă

justificativeăpentruăabsenţeleăcopiluluiăs u.ă 

 

(4)ăActeleămedicaleăpeăbazaăc roraăseăfaceămotivareaăabsenţelorăsunt,ădup ăcaz:ăadeverinţ ăeliberat ă

deă mediculă cabinetuluiă şcolar,ă deă mediculă deă familieă sauă mediculă deă specialitate,ă
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adeverinţ /certificatămedical/foaieădeăexternare/scrisoareămedical ăeliberateădeăunitateaăsanitar ă înă

careăelevulăaăfostăinternat.ăActeleămedicaleătrebuieăs ăaib ăvizaăcabinetuluiăşcolarăsauăaămediculuiădeă

familieăcareăareăînăevidenţ ăfişeleămedicale/carneteleădeăs n tateăaleăelevilor.ă 

(5)ăÎnălimitaăaă20ădeăoreădeăcursăpeăsemestru,ăabsenţeleăpotăfiămotivateădoarăpeăbazaăcererilorăscriseă

aleă p rintelui,ă sauă reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate 

înv ţ torului/institutorului/profesoruluiă pentruă înv ţ mântulă primar/profesoruluiă diriginteă ală clasei,ă

avizateăînăprealabilădeămotivareădeăc treădirectorulăunit ţiiădeăînv mânt.ă 

(6) Actele peăbazaăc roraăseăfaceămotivareaăabsenţelorăseăprezint ăînătermenădeă7ăzileădeălaăreluareaă

activit ţiiă elevuluiă şiă suntă p strateă deă c treă înv ţ torul/institutorul/profesorulă pentruă înv ţ mântulă

primar/profesorulădiriginte,ăpeătotăparcursulăanuluiăşcolar.ă 

(7)ăNerespectareaătermenuluiăprev zutălaăalin.ă(6)ăatrageădeclarareaăabsenţelorăcaănemotivate.ă 

(8)ă Înă cazulă eleviloră reprezentanţi,ă absenţeleă seă motiveaz ă peă bazaă acteloră justificative,ă conformă

prevederilor statutului elevului. 

(9) Directorul LICEULUI TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIAaprob ă motivareaă

absen elorăelevilorăcareăparticip ălaăolimpiadeleă iăconcursurileă colareă iăprofesionaleăorganizateălaă

nivelălocal,ăjude ean/interjude ean,ăregional,ăna ională iăinterna ional,ălaăcerereaăscris ăaăprofesorilor 

îndrum tori/înso itori. 

Art. 39. 

Eleviiădinăînv ţ mântulăpreuniversitarăretraşiăseăpotăreînmatricula,ălaăcerere,ădeăregul ălaăînceputulă

anuluiă şcolar,ă laă acelaşiă nivel/cicluă deă înv ţ mântă şiă aceeaşiă form ă deă înv ţ mânt,ă cuă sus inerea,ă

dup ăcaz,ăaăexamenelorădeădiferen ,ăredobândindăastfelăcalitateaădeăelev. 

Art.40. 

(1)ăDrepturileăeleviloră(educaţionale,ădeăasociereăşiădeăexprimare,ăsociale)ăsuntăprev zuteălaăart.6ă - 

art.12 din Statutul elevului. 

(2)ăRecompensareaăelevilorăseărealizeaz ăînăconformitate cu prevederile art.13 din Statutul elevului.  

(3)ă Ȋndatoririle/obligaţiileă elevilor,ă precumă şiă interdicţiileă suntă prev zuteă laă art.14-15 din Statutul 

elevului.ăNerespectareaăacestoraăseăsancţioneaz ăindividual,ăînăscrisă(anexaă10),ăînăconformitateăcuă

prevederile art.16 alin.4 lit.a-fădinăStatutulăelevuluiăşiăaleălegislaţieiăînăvigoare.ăAbaterileămaiăgraveă

vorăfiădiscutateăînăConsiliulăprofesoralăşi,ădup ăcaz,ăcuăsesizareaăautorit ţilorăabilitate. 

Art.41. 

(1)ă Sancţiunileă pentruă abaterileă disciplinareă aleă elevilor care au loc în perimetrul LICEULUI 

TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIAă sauă înă cadrulă activit ţiloră extraşcolareă suntă

celeăprev zuteădeăStatutulăelevuluiăart.16ăalin.4ăşiăvorăfiăaplicateăconformăproceduriiădeălaăart.ă41ădină

prezentul regulament:  
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a)ăobserva ieăindividual ;ă 

b)ămustrareăscris ;ă 

c)ăretragereaătemporar ăsauădefinitiv ăaăburseiădeămerit/ăbaniădeăliceu;ă 

d)ămutareaădisciplinar ălaăoăclas ăparalel ,ădinăaceea iăunitateădeăînv mânt;ă 

e)ăpreavizulădeăexmatriculareă(nuăseăaplic ăelevilor din clasele V-X);  

f)ăexmatriculareaă(nuăseăaplic ăelevilorădinăclaseleăV-X).  

(2)ăToateăsanc iunileăaplicateăelevilor:ă 

− suntăcomunicateăînăscrisăp rin ilor/sus in torilorălegaliă iăelevuluiămajoră(art.16(5) Statutul 

elevului);  

− suntăînsoţiteădeăsc dereaănoteiălaăpurtare/diminuarea calificativului,ăcuăexcep iaăobserva ieiă

individuale;  

− seă înregistreaz ă înă catalogă (nr.ă înregistrare)ă - cuă excepţiaă sancţiuniiă privindă retragereaă

bursei;  

− seăconsemneaz ăînăraportulăconsiliuluiăclaseiălaăsfârşitădeăsemestru/anăşcolar;ă 

− seăaprob ăînăconsiliulăprofesorală- cu excepţiaăobserva ieiăindividuale. 

(3)ă Dac ă elevulă c ruiaă iă s-aă aplicată oă sancţiuneă d ă dovad ă deă ună comportamentă ireproşabilă peă oă

perioad ădeăcelăpuţină8ăs pt mâni/pân ălaăîncheiereaăsemestrului/anuluiăşcolar,ăprevedereaăprivindă

sc dereaă noteiă laă purtare,ă asociat ă sancţiunii,ă seă poateă anula.ă Anulareaă esteă decis ă deă celă careă aă

aplicatăsancţiuneaă(art.26(1) Statutul elevului).  

Art.42. 

Proceduraădeăaplicareăaăsancţiunilorăprev zuteădeăStatutul elevuluiăesteăurm toarea:  

(1)ăÎntocmireaăunuiăreferatădeăc treăcelăcareăconstat ăabatereaă(cadrul didactic)ăsauădeăc treădiriginteă

(laă sesizareaă eleviloră şcoliiă sauă aă altoră persoane). Referatul va cuprinde: Contextulă şiă descrierea 

explicit ăaăabaterii;ăSancţiuneaăpropus .ă 

(2)ăReferatulăvaăconstituiăanex ălaăraportulăconsiliuluiăclaseiădeălaăsfârşitulăsemestrului/anuluiăşcolară

şiăvaăfiăsemnatădeăc treăcelăcareăaăconstatatăabatereaăşiădeăc treădiriginte;ă 

(3)ăConsiliulă claseiă dezbateă referatulă şiă decideă sancţiuneaă final ăprecumăşiăm surileădeă remediereă

pentruăelevulăînăcauz ă(ex.consiliere)ăpeăbaz ădeăprocesăverbal.ăȊnăstabilireaăsancţiuniiăfinale se va 

ţineă contă de:ă gravitatea faptei; de urm rileă acesteia;ă antecedente;ă circumstanţe;ă alteă dateă

concludente. 

Cu excepţiaă "observaţieiă individuale"ă şi a "mustr riiă scrise",ă sancţiuneaă urmeaz ă aă fiă aprobat ă înă

Consiliul profesoral;  

(4)ă Sancţiuneaă vaă fiă înregistrat ă laă secretariat,ă înă catalogă şiă comunicat ă înă scris,ă subă semn tur ă

p rintelui/reprezentantuluiălegalăşiăelevului major;  
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(5)ăSancţiuneaăvaăfiăaplicat ăconformăStatutuluiăelevuluiădeăc treădiriginteăsauădirector,ăţinândăcontă

şiădeăm surileădisciplinareăasociateăfiec reiăsancţiuniă(art.17-25). 

 

Art.43. 

Laă felă caă pentruă toateă sancţiunileă prev zuteă înă Statutulă elevului (art.16), profesorul diriginte va 

informaă înă scrisă p rinţii/tutoriiă legaliă c ă elevuluiă iă seă vaă aplicaă sc dereaă noteiă laă purtare în 

urm toareleăsituaţii: 

a)ă laă fiecareă 10ă absen eă nejustificateă peă semestruă dină totalulă oreloră deă studiuă sauă laă 10șăabsen e 

nejustificateădinănum rulădeăoreăpeăsemestruă laăoădisciplin /modul (art.27 Statutul elevului), va fi 

sc zut ănotaălaăpurtareăcuăcâteăunăpunct; 

b)ă laă 20ă absenţeă nejustificateă laă diferiteă disciplineă deă studiuă sauă 15șă dină totalulă oreloră deă laă oă

singur ădisciplin ,ăcumulateăpeăunăană colar.PentruăeleviiăclaselorăaăXI-aăşiăaăXII-aăseă întocmeşteă

preaviză deă exmatriculare.Acestaă seă înmâneaz ă subă semn tur ă p rintelui/sus in toruluiă legală şiă

elevului (art. 21 Statutul elevului). Pentru elevii claselor a V-X-a, se continu ăcuăsc dereaănoteiălaă

purtare,ăchiarăşiăpân ălaăsituaţiaădeărepetenţieăşiăseăpoateăaplicaăart.162ăalin(2) ROFUIP sau art.360 

dinăLegeaănr.1/2011ăreferitorălaăsancţionareaăprinăamend ăaăp rintelui;ă 

c)ălaă40ădeăabsen eănejustificateădinătotalulăorelorădeăstudiuăsauăcelăpu ină30șădinătotalulăorelorălaăoă

singur ădisciplin ădeăstudiu/modul,ăcumulateăpeăunăană colar. Pentru elevii claselor a XI-a, a XII-a 

iăaăXIII- a seăaplic ăsancţiuneaăexmatricul riiă(art.23ăStatutulăelevului),ăcareăseăcomunic ăînăscrisăşiă

subăsemn tur ,ăp rintelui/sus in toruluiălegalăşiăelevului. 

Art.44. 

Eleviiăcareăseăfacăresponsabiliădeădeteriorareaăsauăsustragereaăbunurilorăunit ţiiădeă înv ţ mântăsuntă

obliga iăs ăacopere,ăînăconformitateăcuăprevederileăart.ă1357-1374 din Codul Civil, toate cheltuielile 

ocazionateădeălucr rileănecesareăreparaţiilorăsau,ădup ăcaz,ăs ărestituieăbunurileăsauăs ăsuporteătoateă

cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase. 

(2)ăÎnăcazulădistrugeriiăsauădeterior riiămanualelorăşcolareăprimiteăgratuit,ăeleviiăvinova iăînlocuiescă

manualulă deteriorată cuă ună exemplară nou,ă corespunz toră disciplinei,ă anuluiă deă studiuă şiă tipuluiă deă

manual deteriorat. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective.Elevii nu 

potăfiăsanc iona iăcuăsc dereaănoteiălaăpurtareăpentruădistrugereaăsauădeteriorareaămanualeloră colare. 

Art. 45. 

(1)ăContestareaă sancţiuniloră ceăpotă fiă aplicateă elevilor,ă prev zuteă laă art.ă 16ă seă adreseaz ,ădeă c treă

elevăsauăreprezentantulălegal,ădac ăacestaănuăareăcapacitateădeăexerci iu,ăconsiliuluiădeăadministraţieă

alăunit ţiiădeăînv ţ mântăpreuniversitar,ăînătermenădeă5ăzileălucr toareădeălaăaplicareaăsancţiunii. 
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(2) Contestaţiaă seă soluţioneaz ă înă termenă deă 30ă deă zileă deă laă depunereaă acesteiaă laă secretariatulă

unit ţiiă deă înv ţ mânt.ăHot râreaă consiliuluiădeă administraţieănuăesteădefinitiv ă iă poateă fiă atacat ă

ulterioră laă instan aădeă contenciosă administrativădină circumscrip ia unita iiădeă înv mânt,ă conformă

legii. 

Art.46. 

Conformălegiiănr.ă35/2007ăprivindăcreştereaăsiguranţeiăînăunit ţileădeăînv ţ mântăşiăart.14.ălit.c) din 

Statutul elevului semnul distinctiv/elementul de identificare specific elevilor LICEULUI 

TEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIAăesteăcarnetulădeăelevăvizatăpentruăanulă colară

respectivă iăsemnatădeăc treădirectorulăunit iiădeăînv mânt.ă 

Art.47. 

P r sireaă perimetruluiă LICEULUIă TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIAă deă c treă

eleviăînătimpulăprogramuluiăşcolarăseăpoateăefectuaăcuăavizulăprofesoruluiădiriginte/directorului, prin 

completarea unui bilet de voie. 

Art. 48.  

Suntădeclaraţiăamânaţi,ăsemestrialăsauăanual,ăeleviiăc roraănuăliăseăpoateădefinitivaăsituaţiaăşcolar ălaă

unaăsauălaămaiămulteădisciplineădeăstudiu/moduleădinăurm toareleămotive:ă 

a)ăauăabsentat,ămotivată iănemotivat,ălaăcelăpuţină50șădinănum rulădeăoreăde cursăprev zutăîntr-un 

semestru la disciplinele/modulele respective.  

b)ă auă fostă scutiţiă deă frecvenţ ă deă c treă directorulă unit ţiiă deă înv ţ mântă înă urmaă unoră solicit riă

oficiale,ă pentruă perioadaă particip riiă laă festivaluriă şiă concursuriă profesionale,ă cultural-artisticeă şiă

sportive,ăinterneăşiăinternaţionale,ăcantonamenteăşiăpreg tireăspecializat ;ă 

c)ăauăbeneficiatădeăburs ădeăstudiuăînăstr in tate,ărecunoscut ădeăMinisterulăEducaţiei;  

d)ăauăurmatăstudiile,ăpentruăoăperioad ădeterminat ădeătimp,ăînăalteăţ ri;  

e)ănuăauăunănum răsuficientădeăcalificative/note,ănecesarăpentruăîncheiereaămediei/mediilorăsauănuă

au calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate în 

catalogădeă c treă cadrulă didactic,ă dină alteămotiveădecât cele de mai sus, neimputabile personalului 

didactic de predare. 

Art. 49.  

(1) EleviiădeclaraţiăamânaţiăpeăsemestrulăIăîşiăîncheieăsituaţiaăşcolar ăînăprimeleăpatru s pt mâniădeă

laărevenireaălaăşcoal ă(art.ă118ăROFUIP)ă 

(11) În anul scolar 2021-2022, prin derogare de la prevederile alin.ă(1),ăeleviiădeclaratiăamâna iăpeă

semestrulă Iă î iă incheieă situatiaă colar ă pân ă celă maiă târziuă în ultima zi a semestrului al II-lea al 

anuluiă colar 2021-2022." 
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 (2) Încheiereaăsituaţieiăşcolareăaăelevilorăprev zuţiălaăalin. (1) se face pe baza calificativelor/notelor 

consemnateăînărubricaăsemestruluiăI,ădatateălaămomentulăevalu rii.ă 

(3)ăÎncheiereaăsituaţieiăşcolareăaăelevilorăamânaţiăpeăsemestrulăalăII-lea,ăaăcelorădeclaraţiăamânaţiăpeă

semestrulă Iă careă nuă şi-au încheiată situaţiaă şcolar ă conformăprevederiloră alin.(1)ă şiă (2)ă sauă aă celoră

amânaţiă anuală seă faceă înainteaă sesiuniiă deă corigenţe,ă într-oă perioad ă stabilit ă deă consiliulă deă

administraţie.ăEleviiăamânaţi,ăcareănuăpromoveaz ă laăunaăsauădou ădiscipline/moduleădeăstudiu în 

sesiuneaădeăexameneădeăîncheiereăaăsituaţieiăşcolareăaăelevilorăamânaţi,ăseăpotăprezentaălaăsesiuneaă

deăexameneădeăcorigenţe.ăEleviiădeclaraţiăamânaţiăanualădinăclasaăpreg titoare,ărespectivădinăclasaăI,ă

careă nuă seă prezint ă înă sesiunileă deă examinareă suntă reînscrişiă înă clasaă pentruă careă nuă s-a încheiat 

situaţiaăşcolar . 

Art.50. 

La nivelul LICEULUIăTEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIAăfuncţioneaz ăConsiliulă

elevilor,ă formată dină reprezentanţiiă eleviloră dină fiecareă clas ,ă conformă prevederiloră Statutuluiă

elevuluiă şiă careă funcţioneaz ă dup ă ună regulamentă propriu adaptată laă specificulă iă nevoileă colii,ă

elaborat pe baza unui regulament –cadruăstabilitădeăConsiliulăNa ionalăalăElevilor. 

Art. 51.  

ParticipareaălaăoraădeăReligieăseărealizeaz ăînăconformitateăcuăprevederile legale în vigoare. 

 

 

 

CAPITOLUL II 

Activitateaăeducativ ăextraşcolar  

Art.52. 

(1)ăActivitateaăeducativ ăextraşcolar ăseădesf şoar ăînăafaraăorelorădeăcurs,ăfieăînăincintaăLICEULUI 

TEHNOLOGIC”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIA, fie în afara acesteia.  

(2)ăEaăesteăproiectat ăatâtălaănivelulăclasei,ădeăc treăprofesorulădiriginte,ăcâtăşiălaănivelulăLICEULUI 

TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIA,ă deă c treă coordonatorulă pentruă proiecteă şiă

programeăeducativeăşcolareăşiăextraşcolare.ă 

(3)ă Activit ţileă educativeă extraşcolareă potă constaă în:ă proiecteă şiă programeă educative,ă concursuri,ă

festivaluri,ă expoziţii,ă campanii,ă schimburiă culturale,ă excursii,ă serb ri,ă expediţii,ă şcoli,ă tabereă şiă

caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere 

deschise. 
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(4) Organizareaă activit ţiloră extraşcolareă subă formaă excursiilor,ă taberelor,ă expediţiiloră şiă aă altoră

activit ţiă deă timpă liberă careă necesit ă deplasareaă dină SLOBOZIAă seă faceă înă conformitateă cuă

regulamentul aprobat prin ordin al ministruluiăeducaţiei.  

 

 

CAPITOLUL III 

Evaluarea elevilor 

Art.53. 

(1) Instrumentele de evaluare utilizate sunt:  

a)ăchestion riăorale;ă 

b)ăteste,ălucr riăscrise;ă 

c)ăexperimenteăşiăactivit ţiăpractice;ă 

d) referate, proiecte, portofolii;  

e) alte instrumenteăelaborateădeă c treăMinisterulăEducaţiei/Inspectoratulă şcolară înăconformitateăcuă

legislaţiaănaţional .ă 

(2)ăEleviiăvorăaveaălaăfiecareădisciplin ăcelăpuţinăoăevaluareăprinălucrareăscris ăpeăsemestru.ă 

(3) Testele de evaluare, subiectele de examenădeăoriceă tipă şiă lucr rileă semestrialeă scriseă (teze)ă seă

elaboreaz ă peă bazaă cerinţeloră didactico-metodologiceă stabiliteă deă programeleă şcolare,ă parteă aă

Curriculumuluiănaţional. 

 (4)ăEleviiăsuntăinformaţiăasupraărezultatelorăevalu rilorăscriseăînămaximă15ăzileălucr toare,ăînainteaă

consemn riiăacestora.ă 

Art.54. 

ExameneleăorganizateădeăLICEULăTEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIAăsunt:  

a)ăexamenădeăcorigenţ ;ă 

b)ăexamenădeăîncheiereăaăsituaţieiăşcolareăpentruăeleviiădeclaraţiăamânaţi;ă 

c)ăexamenădeădiferenţe;ă 

d) examene/evalu riănaţionale. 

 

CAPITOLUL IV 

Transferul elevilor 

 

Art.55. 

Eleviiăauădreptulăs ăseătransfere,ăcuăaprobareaăconsiliuluiădeăadministraţieădeălaăoăclas ălaăalta,ădeălaă

oăunitateădeăînv ţ mântălaăalta,ădeălaăoăfilier ăla alta, de la un profil la altul, de la o specializare la 
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alta,ădeălaăoăform ădeăînv ţ mântălaăalta,ăînăconformitate cu prevederile ROFUIP 137-149, în limita 

efectivelorămaximeădeăeleviăprev zuteădeăLegeaănr.185/20.08.2021.ă 

 

 

 

Art.56. 

(1) În LICEULă TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIAă aprobarea transferurilor la 

careă seă schimb ă filiera,ă profilulă sauăspecializareaăesteă condiţionat ădeăpromovareaăexamenelorădeă

diferenţ .ă 

(2)ă Disciplineleă laă careă seă susţină exameneă deă diferenţ ă seă stabilescă prin comparareaă celoră dou ă

planuricadru.ă Modalit ţileă deă susţinereă aă acestoră diferenţeă seă stabilescă deă c treă consiliulă deă

administraţieăalăLICEULUIăTEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIAăşiă laăpropunereaă

membrilorăcatedreiăînăfuncţieăde:  

- disciplinele pe care nu le-au studiat;  

- disciplinele pe care le-auăstudiat,ădarăaleăc rorăaloc riăorare/conţinuturiăpentruătrunchiulăcomunăşiă

pentruă curriculumădiferenţiat,ă suntă subă50șăfaţ ădeă celeădeă laă filiera/profilul/specializareaă laă careă

solicit ătransferul;ă 

(3) Comisia pentru curriculum de la nivelul LICEULUIă TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă

SLOBOZIA vaăstabiliădisciplineleă şiă tematicaăexamenelorădeădiferenţ ăpeăbazaăcriteriilorămaiă susă

menţionate,ăînăconformitateăcuăreglement rileăînăvigoare;ă 

(4) Elevii din clasa a IX-aăseăpotătransferaănumaiădup ăprimulăsemestru,ădac ămediaălorădeăadmitereă

esteăcelăpuţinăegal ăcuămediaăultimuluiăadmisălaăspecializarea/calificarea laăcareăsolicit ătransferul.ă

Elevii din clasele X-XIIăseăpotătransfera,ădac ămediaălorădinăultimulăanăesteăcelăpuţinăegal ăcuămediaă

ultimuluiăpromovatădinăclasaălaăcareăsolicit ătransferul;ă 

(5) În cazul în care sunt mai multe cereri de transfer pentru un anumit loc, Consiliul de administra ieă

al LICEULUIă TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIAă poate propune suplimentarea 

locurilorăcuăacordulăInspectoratuluiă colarăalăJude uluiăIalomi a dac ăsuntăsitua iiăcareăimpunăacestă

lucru. 
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TITLUL VIII Evaluarea LICEULUI TEHNOLOGICă”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIA 

CAPITOLULăIăDispozi iiăgeneraleă 
CAPITOLULăIIăEvaluareaăintern ăşiăextern ăaăcalit iiăeduca ieiă 
 

CAPITOLUL I  

Dispozi iiăgenerale 

Art.57. 

Evaluareaă instituţional ă seă realizeaz ă înă conformitateă cuă prevederileă legale,ă înă dou ă formeă

fundamentale:  

a)ăinspecţiaădeăevaluareăinstituţional ăaăunit ţilorădeăînv ţ mânt;ă 

b)ăevaluareaăintern ăşiăextern ăaăcalit ţiiăeducaţiei.ă 

Art.58. 

Inspecţiaă deă evaluareă instituţional ă seă realizeaz ă deă c treă inspectorateleă şcolareă şiă minister,ă prină

inspecţiaăşcolar ăgeneral ăaăunit ţilorădeăînv ţ mânt,ăînăconformitate cu prevederile regulamentului 

deăinspecţieăaăunit ţilorădeăînv ţ mânt,ăelaboratădeăminister. 

 

CAPITOLUL II 

Evaluareaăintern ăşiăextern ăaăcalit iiăeduca iei 
Art.59. 

(1)ăEvaluareaăintern ăseărealizeaz ăpotrivitălegislaţieiăînădomeniulăasigur riiăcalit ţiiăînăînv ţ mântulă

preuniversitar.  

(2) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul LICEULUI TEHNOLOGIC ”MIHAIă

EMINESCU”,ăSLOBOZIAăseăînfiinţeaz ăComisiaăpentruăevaluareaăşiăasigurareaăcalit ţiiă(CEAC).ă 

(3)ă Peă bazaă legislaţieiă înă vigoare,ă LICEULă TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIAă

elaboreaz ă şiă adopt ă propriaă strategieă şiă propriulă regulamentă deă funcţionareă ale Comisiei pentru 

evaluareaăşiăasigurareaăcalit ţiiă(anexa 4).  

(4)ăConducereaăunit ţiiădeăînv ţ mântăesteădirectăresponsabil ădeăcalitateaăeducaţieiăfurnizate.ă 

Art.60. 

Evaluareaă extern ă aă calit ţiiă educaţieiă înăunit ţileădeă înv ţ mântă seă realizeaz ,ă înă conformitateă cuă

prevederileălegale,ădeăc treăAgenţiaăRomân ădeăAsigurareăaăCalit ţiiăînăÎnv ţ mântulăPreuniversitar 

(ARACIP). 
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TITLULăIXăParteneriiăeduca ionaliă 
CAPITOLULăIăP rin ii/tutorii/sus in toriiălegaliă 
CAPITOLULăIIăŞcoalaăşiăcomunitateaă 

CAPITOLUL I 

P rin ii/tutorii/sus in toriiălegali 

Art.61. 

P rinţii,ătutorii/susţin toriiălegaliăaiăelevuluiăsuntăparteneriăeducaţionaliăprincipaliăşiăauăaccesălaătoateă

informaţiileălegateădeăsistemulădeăînv ţ mântăcareăprivescăeducaţiaăcopiilorălor. 

Art.62. 

P rintele,ă tutorele/susţin torulă legală ală elevuluiă areă acces în incinta LICEULUI TEHNOLOGIC 

”MIHAIăEMINESCU”,ăSLOBOZIAăînăconcordanţ ăcuăproceduraădeăaccesă(anexaă12).ă 

- P rintele,ă tutoreleă sau susţin torulă legală ală pre colarului/elevuluiă areă accesă înă incintaă unit ţiiă deă
înv ţ mântăînăconcordanţ ăcuăproceduraădeăaccesă(conf.ăOrdinuluiă5447/2020,ăart.170),ădac : 

a) aăfostăsolicitat/aăfostăprogramatăpentruăoădiscuţieăcuăunăcadruădidacticăsauăcuădirectorul/directorulă
adjunctăalăunit ţiiădeăînv ţ mânt; 

b) desf şoar ăactivit ţiăînăcomunăcuăcadreleădidactice; 

c) depuneăoăcerere/altădocumentălaăsecretariatulăunit ţiiădeăînv ţ mânt; 

d) particip ălaăîntâlnirileăprogramateăcuăeducatorulăpuericultor/ăeducatoarea/ăînv ţ torul/ăinstitutorul/ă
profesorulăpentruăînv ţ mântăpreşcolar/primar/profesorulădiriginte; 
e)ăparticip ălaăacţiuniăorganizateădeăasociaţiaădeăp rinţi. 

 

Art.63. 

(1)ă Drepturileă şiă îndatoririleă p rinţilor,ă tutorilor/susţin toriloră legaliă suntă prev zuteă înă ROFUIPă

art.157- 164ăşiăînăcontractulăeducaţională(anexaă13).ă 

(2)ăLaănivelulăfiec reiăclaseădeăeleviăseăconstituieăadunareaăgeneral ăaăp rinţilor,ăcareăseăîntruneşteă

semestrialăsauădeăcâteăoriăesteănevoieăşiăînăcareăseădiscut ăproblemeăgeneraleăaleăclasei.ă 

(3)ăComitetulădeăp rinţiăalăfiec reiăclaseăesteăformatădintr-unăpreşedinteăşiă2ămembri.ă 

(4)ăPreşedinteleă comitetuluiădeăp rinţiă faceăparteădinăConsiliulă reprezentativă ală p rinţilor,ă careă îşiă

desemneaz ă reprezentanţiiă înă structurileă LICEULUIă TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă

SLOBOZIA, conform ROFUIP.  

 

CAPITOLUL II 

Şcoalaăşiăcomunitatea 

 

Art.64. 
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Autorit ţileăadministraţieiăpubliceălocale,ăprecumăşiăreprezentanţiăaiăcomunit ţiiălocaleăcolaboreaz ă

cuăconsiliulădeăadministraţieăşiăcuădirectorul,ăînăvedereaăatingeriiăobiectivelorăunit ţiiădeăînv ţ mânt. 

Art.65. 

LICEUL TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIAă poateă realizaă parteneriateă cuă

asociaţii,ă fundaţii,ă instituţiiă deă educaţieă şiă cultur ,ă organismeă economiceă şiă organizaţiiă

guvernamentaleă şiă nonguvernamentaleă sauă alteă tipuriă deă organizaţii,ă înă interesulă beneficiariloră

direcţiăaiăeducaţiei. 

ASIGURAREA SECURIT IIă IăAăSIGURAN EIăELEVILORă I PERSONALULUI 

ANGAJATăÎNăPERIMETRULăUNIT IIă COLARE 

- Accesulă înăunitateaădeă înv mântăaăpersoanelorăstr ineă (p rin i/ă reprezentan iă legali,ă rude,ă

vizitatori, etc.) se va face prin intrareaă principal ă considerat ă ”punctă deă control”ă iă esteă

permis ă dup ă verificareaă identit iiă iă înregistrarea acestor date,ă precumă iă motivul/ă

compartimentulă ceă urmeaz ă aă fiă vizitat, înă ”registrulă deă eviden ă ală vizitatorilor”ă deă c treă

personalulădeăpaz . 

- Pe timpul vizitei aceste persoaneăauăobliga iaădeăaăpurtaăecusonăcuăinscrip iaă”vizitator”ă iăliă

seăinterziceăaccesulăînăalteăspa iiădecâtăceleăinvocate. 

 

TITLUL X  

Dispozi iiăfinaleăşiătranzitorii 
 

Art.66. 

Se interzice constituirea de fonduri de protocol sauă aă oric ruiă altă fondă destinată derul riiă

examenelor/evalu rilorănaţionale.ă 

Art.67. 

În LICEULă TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIAă fumatul este interzis, conform 

prevederilorălegislaţieiăînăvigoare.ă 

Art.65. În LICEULă TEHNOLOGICă ”MIHAIă EMINESCU”,ă SLOBOZIAă seă asigur ă dreptulă

fundamentală laă înv ţ tur ăşiăesteăinterzis ăoriceăform ădeădiscriminareăaăelevilor, a p rin ilor  şiăaă

personalului din unitate.  

Art.68. 

Anexele 1- fac parte din prezentul regulament 

Art. 69 – (1)ă Prezentulă regulamentă intr ă înă vigoareă laă dataă aprob riiă luiă deă c treă Consiliulă deă
administraţieăalăLiceuluiăTehnologică„MihaiăEminescu”ăSlobozia. 
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Aneexa 1  

 

Având în vedere prevederile Legiiă educa ieiă na ionaleă nr.1/2011,ă cuă modific rileă iă

complet rileăulterioare,ăaleăRegulamentuluiădeăorganizareă iăfunc ionareăaăunit ilorădeăînv mântă

preuniversitar aprobat prin OMEN nr.________________ ,ale Legii nr. 272/2004, privind 

protec iaă iăpromovareaădrepturilorăcopilului,ărepublicat , 

Se încheie prezentul: 

CONTRACTăEDUCA IONAL 

I.ăP r ileăsemnatare: 

1.Liceul Tehnologic Mihai Eminescu Slobozia,ă Ialomi a,ă Aleeaă Chimieiă nr.9,ă reprezentat ă prină
director, prof. Cristina Buzoeanu. 

    2.ăBeneficiarulăindirect,ădoamna/domnulă.......................................,ăp rinte/reprezentantulălegalăală
copilului/elevului, cu domiciliul în ..................................................................................... 

    3. Beneficiarul direct, ..................................., (numele copilului/elevului), de la 
grupa/clasa…………………… 

    II. Scopul contractului:ă asigurareaă condiţiiloră optimeă deă derulareă aă procesuluiă deă înv ţ mântă
prinăimplicareaăşiăresponsabilizareaăp rţilorăînăeducaţiaăcopiilor/elevilor. 

I. Drepturileăp r ilor: drepturileăp rţilorăsemnatareăaleăprezentuluiăacordăsuntăceleăprev zuteă
înă Regulamentulă deă organizareă şiă funcţionareă aă unit ţiloră deă înv ţ mântă preuniversitară şiă înă
regulamentulăinternăalăşcolii. 

II. Obliga iileăp r ilor:  
1. Unitatea de învățământ seăoblig : 

a) s ăasigureăcondi iileăoptimeădeăderulareăaăprocesuluiădeăînv mânt; 
b) s ăr spund ădeărespectareaăcondi iiloră iăaăexigen elorăprivindănormeleădeăigien ă colar ,ădeă

protec ieăaămuncii,ădeăprotec ieăcivil ă iădeăpaz ăcontraăincendiilorăînăunitateaădeăînv mânt; 
c) s ă iaă m suriă pentruă aplicareaă deă sanc iuniă pentruă abaterileă disciplinareă s vâr iteă deă

personalulăunit iiădeăînv mânt,ăînălimitaăprevederilorălegaleăînăvigoare; 
d) s ăiaăm suriăpentruăaplicareaădeăsanc iuniăpentruăabaterileădisciplinareăs vâr iteădeăelevi,ăînă

limita prevederilor legale în vigoare; 
e) personalulădinăînv mântătrebuieăs ăaib ăoă inut ămoral ădemn ,ăînăconcordan ăcuăvalorileă

educa ionaleăpeăcareăleătransmiteăeleviloră iăunăcomportamentăresponsabil; 
f) personalulădinăînv mântăareăobliga iaăs ăsesizeze,ălaănevoie,ăinstitu iileăpubliceădeăasisten ă

social /educa ional ăspecializat ,ădirec iaăgeneral ădeăasisten ăsocial ă iăprotec iaăcopiluluiă
înă leg tur ă cuă aspecteă careă afecteaz ă demnitatea,ă integritateaă fizic ă iă psihic ă aă
elevului/copilului; 

g) personalulădinăînv mântătrebuieăs ădovedeasc ărespectă iăconsidera ieăînărela iileăcuăeleviiă
iăcuăp rin ii/reprezentan iiălegaliăaiăacestora; 

h) personaluluiă dină înv mântă îiă esteă interzisă s ă desf oareă ac iuniă deă natur ă s ă afectezeă
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imagineaăpublic ăaăelevului,ăvia aăintim ,ăprivat ă iăfamilial ăaăacestuia; 
i) personaluluiă dină înv mântă îiă esteă interzisă s ă apliceă pedepseă corporale,ă precumă iă s ă

agresezeăverbalăsauăfizicăeleviiă i/sauăcolegii. 
j) se interzice personaluluiădidactică s ăcondi ionezeăevaluareaăeleviloră sauăcalitateaăpresta ieiă

didacticeă laă clas ă deă ob inereaă oric ruiă tipă deă avantajeă deă laă eleviă sauă deă laă
p rin ii/apar in torii/reprezentan iiălegaliăaiăacestora. 

k) suntăinterziseăactivit ileăcareăîncalc ănormeleădeămoralitateă iăoriceăactivit iăcareăpotăpuneă
înă pericolă s n tateaă iă integritateaă fizic ă sauă psihic ă aă copiiloră iă aă tinerilor,ă respectivă aă
personaluluiădidactic,ădidacticăauxiliară iănedidactic,ăprecumă iăactivit ileădeănatur ăpolitic ă
iăprozelitismul religios 

2. Beneficiarul indirect - p rintele/tutorele/sus in torulălegalăal copilului/elevului areăurm toareleă
obliga ii: 

a) obliga iaă deă aă asiguraă frecven aă colar ă aă elevuluiă înă înv mântulă obligatoriuă iă deă aă luaă
m suriăpentruă colarizareaăelevului,ăpân ălaăfinalizareaăstudiilor; 

b) laăînscriereaăcopilului/elevuluiăînăunitateaădeăînv mânt,ăp rintele/tutorele/sus in torulălegală
areă obliga iaă deă aă prezentaă documenteleă medicaleă solicitate,ă înă vedereaă men ineriiă unuiă
climatăs n tosălaănivelădeăgrup /clas ăpentruăevitareaădegrad riiăst riiădeăs n tateăaăcelorlal iă
elevi/pre colariădinăcolectivitate/ăunitateaădeăînv mânt; 

c) p rintele/tutorele/sus in torulălegalăalăelevuluiăareăobliga iaăca,ăcelăpu inăoădat ăpeălun ,ăs ăiaă
leg turaă cuă educatoarea/înv torul/institutorul/profesorulă pentruă înv mântulă pre colar/ă
profesorulă pentruă înv mântulă primar/profesorulă diriginteă pentruă aă cunoa teă evolu iaă
copilului/ elevului; 

d) p rintele/tutorele/sus in torulă legală ală elevuluiă r spundeă materială pentruă distrugerileă
bunurilorădinăpatrimoniulă colii,ăcauzateădeăelev; 

e) s ărespecteăprevederileăregulamentuluiădeăorganizareă iăfunc ionareăalăunit iiădeăînv mânt; 
f) p rintelui/tutorelui/sus in toruluiă legală îiă suntă interziseă agresareaă fizic ,ă psihic ,ă verbal ă aă

personaluluiăunit iiădeăînv mânt. 
3. Beneficiarul direct areăurm toareleăobliga ii: 

a) deăaă seăpreg tiă laă fiecareădisciplin /modulădeăstudiu,ădeăaădobândiăcompeten eleă iădeăa- iă
însu iăcuno tin eleăprev zuteădeăprogrameleă colare; 

b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilorăprimariăaiăeduca ieiădinăînv mântulădeăstat,ă
particulară iăconfesionalăautorizat/acreditatăcuăfrecven ; 

c) deăaăseăprezentaălaăcursuriă iă laăfiecareăevaluare/sesiuneădeăexameneăorganizat ădeăunitateaă
deăînv mânt,ăînăcazulăelevilorădinăînv mântulăobligatoriu,ăînscri iălaăcursuriăcuăfrecven ă
redus ; 

d) deăaăaveaăunăcomportamentăcivilizată iăoă inut ădecent ,ăatâtăînăunitateaădeăînv mânt,ăcâtă iă
în afara ei; 

e) deăaărespectaăregulamentulădeăorganizareă iăfunc ionareăalăunit iiădeăînv mânt,ăregulileădeă
circula ie,ă normeleă deă securitateă iă deă s n tateă înă munc ,ă deă prevenireă iă deă stingereă aă
incendiilor,ănormeleădeăprotec ieăaămediului; 

f) deă aă nuă distrugeă documenteleă colare,ă precumă cataloage,ă carneteă deă elev,ă foiă matricole,ă
documente dinăportofoliuăeduca ional; 

g) deă aă nuă deterioraă bunurileă dină patrimoniulă unit iiă deă înv mântă (materialeă didacticeă iă
mijloaceădeăînv mânt,ăc r iădeălaăbibliotecaă colii,ămobilieră colar,ămobilierăsanitar,ăspa iiă
deăînv mânt); 



 

LICEUL  TEHNOLOGIC ,,MIHAI EMINESCU” 

Slobozia 920024, Județ Ialomița 

________________________________________________________________________________________________________ 

aleea Chimiei, Nr.9, Slobozia-Ialomiţa, e-mail:gs_eminescu_slobozia@yahoo.com 

CIF : 4364918 ; Tel./ Fax:0243/231542 

 

h) deă aă nuă aduceă sauă difuza,ă înă unitateaă deă înv mânt,ă materialeă care,ă prină con inutulă lor,ă
atenteaz ălaăindependen a,ăsuveranitateaă iăintegritateaăna ional ăaă rii,ăcareăcultiv ăviolen aă
iăintoleran a; 

i) deă aă nuă organiza/participaă laă ac iuniă deă protest,ă careă afecteaz ă desf urareaă activit iiă deă
înv mântăsauăcareăafecteaz ăparticipareaălaăprogramulă colar; 

j) deă aă nuă de ine/consuma/comercializa,ă înă perimetrulă unit iiă deă înv mântă iă înă afaraă
acestuia,ădroguri,ăsubstan eăetnobotanice,ăb uturiăalcoolice,ă ig ri; 

k) deăaănuăintroduceă i/sauăfaceăuzăînăperimetrulăunit iiădeăînv mântăoriceătipuriădeăarmeăsauă
alteăproduseăpirotehniceăcumăarăfiămuni ie,ăpetarde, pocnitori, brichete,ăprecumă iăsprayuriă
lacrimogene,ăparalizanteăsauăalteleăasemeneaăcare,ăprinăac iuneaă lor,ăpotăafectaă integritateaă
fizic ă iăpsihic ăaăbeneficiarilorădirec iăaiăeduca ieiă iăaăpersonaluluiăunit iiădeăînv mânt; 

l) deăaănuăposedaă i/sauădifuzaămaterialeăcareăauăunăcaracterăobscenăsauăpornografic; 
m) deăaănuăaduceăjigniriă iădeăaănuămanifestaăagresivitateăînălimbajă iăînăcomportamentăfa ădeă

colegiă iă fa ă deă personalulă unit iiă deă înv mântă sauă deă aă lezaă înă oriceă modă imagineaă
public ăaăacestora; 

n) deăaănuăprovoca/ăinstiga/participaălaăacteădeăviolen ăînăunitateă iăînăafaraăei; 
o) deă aă nuă p r siă incintaă coliiă înă timpulă pauzeloră sauă dup ă începereaă cursurilor,ă f r ă avizulă

profesoruluiă deă serviciuă sauă aă înv torului/institutorului/profesoruluiă pentruă înv mântulă
primar/profesorului diriginte. 

III. Durata contractului: prezentulăcontractăseăîncheie,ădeăregul ,ăpeădurataăunuiănivelădeă
înv mânt. 

IV. Alte clauze: 
a) Modificareaă prezentuluiă contractă seă faceă numaiă prină actă aditională încheiată întreă celeă dou ă

p r i; 
b) Litigiileăcareăpotăap reaăvorăfiăsolu ionateăpeăcaleăamiabil ; 
c) Înă cazulă nerezolv riiă peă caleă amiabil ă aă litigiilor,ă p r ileseă voră adresaă instan eloră

judec tore ti. 
 

Încheiat azi, _______________________________ ,ă înădou ăexemplare,ă înăoriginal,ăpentruăfiecareă
parte. 

Liceul Tehnologic Mihai Eminescu,                                      Beneficiarul indirect,        

                 Director,                                                                    elevul  

        Prof. Cristina Buzoeanu                            

                                                                                              ___________________ 
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Anexa 2  

ATRIBU IILEăDIRIGINTELUI 

Activit ileăăspecificeăfunc ieiăădeăădiriginte 

(extras din Ordinul MEN 5132/10.09.2009) 

 

Cap.1ăăDISPOZI IIăGENERALE 

 

Art.1. (1)ă Coordonareaă activit ţiloră claseiă deă eleviă seă realizeaz ă deă c treă ună diriginte,ă numită deă

directorulă unit ţiiă deă înv ţ mânt,ă dintreă cadreleă didacticeă deă predareă şiă deă instruireă practic ,ă careă

predauălaăclasaărespectiv . 

 (2)ăDirectorulăunit ţiiădeăînv ţ mântănumeşteădiriginţii,ărespectândăprincipiulăcontinuit ţiiăşiă

ală performanţei,ă dup ă consultareaă cuă şefiiă catedrelor/aiă comisiiloră metodice,ă cuă şefulă comisieiă

diriginţilor/coordonatorulăpentruăproiecteăşiăprogrameăeducativeăşcolareăşiăextraşcolare. 

Art.2. (1)ăFuncţiaădeădiriginteădevineăobligatorieăpentruăpersonalulădidacticăînvestitădeădirectorăcuă

aceast ăresponsabilitate. 

 (2)ă Activit ţileă specificeă funcţieiă deă diriginteă suntă prev zuteă într-oă anex ă laă fişaă postuluiă

cadruluiădidacticădeăpredareăşiădeăinstruireăpractic ăînvestităcuăaceast ăresponsabilitate. 

 (3)ăPentruăactivit ţileăeducative,ădiriginteleăseăafl ăînăsubordineaădirect ăaădirectoruluiăsauăaă

directoruluiă adjunctă careă r spundeă deă activitateaă educativ ă şcolar ă şiă extraşcolar ă dină unitateaă deă

înv ţ mânt. 

 
Cap.2ăăCON INUTULăACTIVIT ILORăSPECIFICEăFUNC IEIăDEăDIRIGINTE 

 
Art.3. (1)ăDiriginteleădesf şoar ăactivit ţiădeăsuportăeducaţional,ăconsiliereăşiăorientareăprofesional ă

pentruăeleviiăclaseiăpeăcareăoăcoordoneaz . 

 (2)ăActivit ţileăcuprindătemeăstabiliteădeăc treădiriginteăpeăbazaăprogramelorăşcolareăpentruă

ariaă curricular ă „Consiliereă şiă orientare”ă înă vigoareă şiă înă concordanţ ă cuă specificulă vârsteiă şiă cuă

interesele/solicit rileă elevilor.ă Totodat ,ă activit ţileă cuprindă şiă temeă privindă educaţiaă rutier ,ă

educaţiaă şiă preg tireaă antiinfracţional ă aă elevilor,ă protecţiaă civil ,ă educaţiaă antiseismic ,ă antidrog,ă

educaţiaă împotriva traficului de persoane,ă înă conformitateă cuă prevederileă acteloră normativeă şiă aleă

strategiilorănaţionale,ăprecumăşiăînăbazaăparteneriatelorăstabiliteădeăMinisterulăEducaţiei,ăCercet riiă

şiăInov riiăînăcolaborareăcuăalteăministere,ăinstituţiiăşiăorganizaţii. 

 (3)ăDiriginteleădesf şoar ăşiăactivit ţiăeducativeăextraşcolare,ăactivit ţiăpeăcareă leăstabileşteă

dup ă consultareaă eleviloră şiă înă concordanţ ă cuă specificulă vârsteiă şiă nevoiloră identificateă pentruă

colectivul respectiv de elevi.  
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 (4)ăPentruăaăseăasiguraăoăcomunicareăconstant ,ăprompt ăşiăeficient ăcuăp rinţii,ădiriginteleă

realizeaz ăactivit ţiădeăsuportăeducaţionalăşiăconsiliereăpentruăp rinţi.ă 

Art.4.ăDiriginteleăareăurm toareleăatribu ii: 
 

(1)ăorganizeaz ăşiăcoordoneaz :ă 
a) activitatea colectivului de elevi; 

b) activitatea consiliului clasei; 

c)ăşedinţeleăcuăp rinţii,ăsemestrialăşiăoriădeăcâteăoriăesteăcazul;ă 

d)ăacţiuniădeăorientar ăşcolar ăşiăprofesional ăpentruăeleviiăclasei; 

e)ăactivit ţiăeducativeăşiădeăconsiliere; 

f)ăactivit ţiăextracurriculare, înăşcoal ăşiăînăafaraăacesteia. 

 

(2)ămonitorizeaz :ă 
a)ăsituaţiaălaăînv ţ tur ăaăelevilor; 

b)ăfrecvenţaăelevilor; 

c) participareaăşiărezultateleăelevilorălaăconcursurileăşiăcompetiţiileăşcolare; 

d)ăcomportamentulăelevilorăînătimpulăactivit ţilorăşcolareăşiăextraşcolare; 

e)ăparticipareaăelevilorălaăprogrameăşiăproiecte,ăprecumăşiăimplicareaăacestoraăînăactivit ţiădeă

voluntariat; 

f)ă nivelulă deă satisfacţieă aă eleviloră şiă aă p rinţiloră acestoraă înă leg tur ă cuă calitateaă actuluiă

instructiv-educativ; 

 

(3)ăcolaboreaz :ă 
a)ă cuă profesoriiă claseiă şiă coordonatorulă pentruă proiecteă şiă programeă educativeă şcolareă şiă

extraşcolare,ăpentruăinformareăprivindăactivitateaăelevilor,ăpentruăsoluţionareaăunorăsituaţiiăspecificeă

activit ţilorăşcolareăşiăpentruătoateăaspecteleăcareăvizeaz ăprocesulăinstructiv-educativ, care-iăimplic ă

pe elevi; 

b)ăcuăconsilierulăşcolar,ăînăactivit ţiădeăconsiliereăşiăorientare a elevilor clasei; 

c)ăcuăconducereaăşcolii,ă pentruăorganizareaăunoră activit ţiă aleăcolectivuluiădeăelevi,ăpentruă

iniţiereaă unoră proiecteă educaţionaleă cuă elevii,ă pentruă rezolvareaă unoră problemeă administrativeă

referitoareălaăîntreţinereaăşiădotareaăs liiăde clas ,ăinclusivăînăscopulăp str riiăbazeiămateriale,ăpentruă

soluţionareaăunorăprobleme/situaţiiădeosebite,ăap ruteăînăleg tur ăcuăcolectivulădeăelevi; 

d)ăcuăp rinţiiăşiăcomitetulădeăp rinţiăalăclaseiăpentruătoateăaspecteleăcareăvizeaz ăactivitateaă

eleviloră şiă evenimenteleă importanteă înă careă aceştiaă suntă implicaţiă şiă cuă alţiă parteneriă implicaţiă înă

activitateaăeducativ ăşcolar ăşiăextraşcolar ; 
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e)ă cuă compartimentulă secretariat,ă pentruă întocmireaă documenteloră şcolareă şiă aă acteloră deă

studii ale elevilor clasei; 

f)ăcuăpersoanaădesemnat ădeăconducereaăunit ţiiădeăînv ţ mântăpentruăgestionareaăbazeiădeă

date,ăînăvedereaăcomplet riiăşiăactualiz riiădatelorăreferitoareălaăeleviiăclasei; 

 

(4)ăinformeaz :ă 
a)ăeleviiăşiăp rinţiiăacestoraădespreăprevederileăRegulamentuluiădeăorganizareăşiăfuncţionareăaă

unit ţilorădeăînv ţ mântăpreuniversitarăşiăaleăregulamentuluiăinternăalăşcolii; 

b)ă eleviiă şiă p rinţiiă acestoraă cuă privireă laă reglement rileă referitoareă laă examene/test riă

naţionaleă şiă cuă privireă laă alteă documenteă care reglementeaz ă activitateaă şiă parcursulă şcolară ală

elevilor; 

c)ăp rinţiiădespreăsituaţiaăşcolar ,ădespreăcomportamentulăelevilor,ădespreăfrecvenţaăacestoraă

laă ore.ă Informareaă seă realizeaz ă înă cadrulă întâlniriloră cuă p rinţii,ă înă oraă destinat ă acestuiă scop,ă la 

sfârşitulăfiec ruiăsemestruăşiăanăşcolar,ăprecumăşiăoriădeăcâteăoriăesteănevoie;ă 

d)ăfamiliileăelevilor,ăînăscris,ăînăleg tur ăcuăsituaţiileădeăcorigenţ ,ăsancţion rileădisciplinare,ă

neîncheiereaăsituaţieiăşcolareăsauărepetenţie; 

(5)ă alteă atribuţiiă stabiliteă deă c treă conducereaă unit ţiiă deă înv ţ mânt,ă înă conformitateă cuă

reglement rileăînăvigoareăsauăcuăfişaăpostului. 

 

Art.5.ăResponsabilit ileădirigintelui: 
 (1)ăr spundeădeăp strareaăbunurilorăcuăcareăesteădotat ăsalaădeăclas ,ăal turiădeăelevi,ăp rinţiă

şiăăconsiliulăclasei; 

 (2)ăcompleteaz ăcatalogulăclaseiăcuădateleăpersonaleăaleăelevilor; 

 (3)ămotiveaz ă absenţeleă elevilor,ă înă conformitateă cuă procedurileă stabiliteă deăRegulamentulăă

deăorganizareăşiăfuncţionareăaăunit ţilorădeăînv ţ mântăpreuniversitar; 

 (4)ă stabileşte,ă împreun ă cuă consiliulă claseiă şiă cuă consiliulă profesoral,ă dup ă caz,ă notaă laă

purtareă aă fiec ruiă elev,ă înă conformitateă cuă reglement rileă Regulamentuluiă deă organizareă şiă

funcţionareăaăunit ţilorădeăînv ţ mântăpreuniversitar; 

 (5)ăaplic ,ădac ăesteăcazul,ăsancţiuniăelevilorăînăconformitateăcuăRegulamentulădeăorganizareă

şiăfuncţionareăaăunit ţilorădeăînv ţ mântăpreuniversitarăşiăregulamentulăinternăalăşcolii; 

 (6)ă încheieă situaţiaă şcolar ă aă fiec ruiă elevă laă sfârşită deă semestruă şiă deă ană şcolară şiă o 

consemneaz ăînăcatalogăşiăînăcarneteleădeăelev; 

 (7)ă realizeaz ă ierarhizareaă eleviloră laă sfârşită deă ană şcolară peă bazaă rezultateloră obţinuteă deă

c treăaceştiaălaăînv ţ tur ăşiăpurtare; 
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 (8)ă propuneă Consiliuluiă deă administraţieă acordareaă deă alocaţiiă şiă burse pentru elevi, în 

conformitate cu prevederile legale; 

 (9)ăîntocmeşte,ăsemestrialăşiăanual,ăşiăprezint ăconsiliuluiăprofesoral,ăspreăvalidare,ăunăraportă

scrisăasupraăsituaţieiăşcolareăşiăcomportamentaleăaăelevilor; 

 (10)ăcompleteaz ătoateădocumenteleăspecifice colectivului de elevi pe care-lăcoordoneaz ; 

 (11)ăelaboreaz ăportofoliulădirigintelui. 

 

Cap.3ăăDESF ŞURAREAăACTIVIT ILORă 
SPECIFICEăFUNC IEIăDEăDIRIGINTE 

 
Art.6. (1)ăActivit ţileădeăsuportăeducaţional,ăconsiliereăşiăorientareăprofesional ăpentruăeleviiăclaseiă

peă careă oă coordoneaz ,ă suntă desf şurateă deă diriginte,ă înă funcţieă deă prevederileă planurilor-cadru, 

astfel: 

a)ăînăcadrulăoreiădeăorientareăşiăconsiliere,ădac ăaceastaăesteăprev zut ăînăplanul-cadru; 

b)ă înăafaraăorelorădeă curs,ă înă situaţiaă înăcareă înăplanul-cadruănuăesteăprev zut ăoraădeăorientareă şiă

consiliere.ăÎnăaceast ăsituaţie,ădiriginteleăstabileşte,ăconsultândăcolectivulădeăelevi,ăunăintervalăorară

în care acestaă vaă fiă laă dispoziţiaă elevilor,ă pentruă desf şurareaă activit ţiloră deă suportă educaţional,ă

consiliereăşiăorientareăprofesional ,ăîntr-unăspaţiuăprestabilităşiădestinatăacesteiăactivit ţi.ă Intervalulă

orarăesteăanunţatăelevilor,ăp rinţilorăşiăcelorlalteăcadre didactice. Planificarea orei destinate acestor 

activit ţiă seă realizeaz ă cuă aprobareaă directoruluiă unit ţiiă deă înv ţ mânt,ă iară oraă respectiv ă seă

consemneaz ăînăcondicaădeăprezenţ ăaăcadrelorădidactice. 

 (2)ăPlanificareaăactivit ţilorădiriginteluiăseărealizeaz ădeăc treăacestaăsemestrialăşiăanualăşiăseă

avizeaz ădeăc treădirectorulăadjunctăsauădirectorulăunit ţiiădeăînv ţ mânt. 

 (3)ăPlanificareaăactivit ţilorăextraşcolareăvaăconţineăminimumăoăactivitateăpeălun ,ăactivitateă

careăvaăfiăconsemnat ăînăcondica deăprezenţ ăaăcadrelorădidactice. 

 (4)ăPlanificareaăactivit ţilorădiriginteluiăvaăconţineăoăor ăpeăs pt mân ăînăcareădiriginteleăvaă

fiălaădispoziţiaăp rinţilor,ăpentruădesf şurareaăactivit ţilorădeăsuportăeducaţionalăşiăconsiliereăpentruă

p rinţi,ă iară oraă respectiv ă seă consemneaz ă înă condicaă deă prezenţ ă aă cadreloră didactice.ă Intervalulă

orarăînăcareăseădesf şoar ăacesteăactivit ţiăvaăfiăaprobatădeădirectorulăunit ţiiădeăînv ţ mântăşiăvaăfiă

anunţată p rinţilor,ă eleviloră şiă cadreloră didactice.ă Înă cadrulă acestei ore,ă seă desf şoar ă şedinţeleă

semestriale/ocazionaleă cuă p rinţii,ă precumă şiă întâlniriă individualeă aleă diriginteluiă cuă p rinţii.ă Laă

acesteăîntâlniri,ălaăsolicitareaăp rinteluiăşi/sauăaădirigintelui,ăpoateăparticipaăşiăelevul. 


