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ARGUMENT  

 

 

 

 

Regulamentul   intern a fost conceput pe baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1 

din  2011,  a Contractului  Colectiv  de  Muncă,  a  Regulamentului - cadru de  

Organizare  și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar aprobat prin 

OMENCS nr. 5079 din 31.08.2016,a Statutului elevului aprobat prin O.M. 

nr.4742/10.08.2016, pe baza propunerilor cadrelor didactice, ale părinților și ale 

elevilor.  
 

Scopul său este de a completa Regulamentul - cadru de Organizare și 

Funcționare a Unităţilor  de Învăţământ  Preuniversitar  cu prevederi  specifice  

LICEULUI  “ MIHAIL SADOVEANU” – BORCA.  
 

Prevederile actualului Regulament vor fi completate şi îmbunătăţite periodic de 

către Consiliul de Administraţie, pe baza propunerilor primite de la profesori, elevi, 

părinţi sau la apariţia unor noi acte normative.  
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CAPITOLUL I – Dispoziţ ii generale 

 

Art.1. Liceul „MIHAIL SADOVEANU” -  BORCA  îşi desfăşoară  activitatea  în 

conformitate cu legislaţia în vigoare, cu normele stabilite de către Ministerul Educaţiei Naționale și 

Cercetării Științifice şi de către Inspectoratul Şcolar Neamt, aplicând în acelaşi timp prevederile 

Contractului colectiv de muncă.  

Art.2. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ reglementează 

raporturile de muncă din cadrul Liceului „Mihail Sadoveanu” şi conţine norme privind desfăşurarea 

activităţilor instructiv-educative cu caracter şcolar şi extraşcolar, a activităţilor de natură 

administrativă, financiar-contabilă şi de secretariat. 

Art.3. (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ este elaborat de 

către un colectiv de lucru, numit de Consiliul de Administraţie şi coordonat de un cadru didactic. 

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ este supus avizării 

Consiliului consultativ al părinţilor şi Consiliului reprezentativ al elevilor, care emit avize consultative, 

în conformitate cu prevederile legale. 

(3) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ este dezbătut şi avizat 

în şedinţa Consiliului Profesoral şi aprobat de Consiliul de administraţie. 

Art.4. Regulile stabilite prin aceste documente sunt obligatorii pentru toţi angajaţii, pe 

întreaga durată a anului de învăţământ, aceştia trebuind să acţioneze pentru aplicarea lor întocmai.  

Art.5. Elevii sunt obligaţi să respecte prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare 

a unităţii de învăţământ.  

Art.6. Părinţii vor fi rugaţi să sprijine şi să ajute în permanenţă  şcoala, să prezinte propuneri 

în vederea  creşterii  calităţii  muncii,  a  ordinii  şi  disciplinei,  în  şcoală  şi  în  afara  ei,  în  realizarea 

obiectivelor învăţământului.  

Art.7. Prezentul regulament oferă cadrul organizatoric, potrivit legislaţiei în vigoare, de 

exercitare a dreptului la educaţie, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau 

religioasă. 

Art.8. În cadrul liceului sunt interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, 

desfăşurarea activităţilor de organizare şi propagandă politică sau a celor de prozelitism religios, orice 

formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate, primejduind sănătatea fizică sau psihică 

a elevilor sau a personalului unităţii. 
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CAPITOLUL II - Organizarea acţiviţa ţ ii  

Art. 9. Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic 

următor, iar structura anului şcolar se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. 
Art.10. Programul de lucru este următorul:  

I. Program de vară – de la 12.09.2016  la  04.11.2016, respectiv de la 27.03.2017  până 

la 16.06. 2017 
- Şcoala Sabasa, Soci, Pîrîul Pîntei, Mădei, Pr. Cîrjei: 8,00 - 13,50  

- Clasele 0-IV, IX-XIII:  8,00 – 13,50  

- Clasele V-VIII  Borca: 13,00- 18,20(pauza este de 5min., iar după ora aIII-a, pauză mare 

de 10min.) 

- Învăţământ postliceal și C.F.R.: 16,00 – 21,20  

- Secretariat:   7,45 – 16,00 cu 15 minute pauza de masa  

- Contabilitate:   7,45 – 16,00 cu 15 minute pauza de masa  

- Biblioteca:   7,15 – 15,30 cu 15 minute pauza de masa  

- Programele administratorului, ale personalului de întreţinere si de îngrijire şi al 

paznicilor, se vor stabili în raport cu cerinţele specifice ale şcolii, pe durata întregii săptămâni.  

II. Program de iarnă – de la 07.11.2016  la  24.03.2017: 
- Şcoala Sabasa, Soci, Pîrîul Pîntei, Mădei, Pr. Cîrjei, Gr.Lunca : 8,00 - 13,50  

- Clasele 0-IV, IX-XIII: 8,00 – 13,50  

- Clasele V-VIII  Borca: 13,00- 18:00 – ora de curs este 45 de minute  

- Învăţământ postliceal: 16,00 – 21,20  

- Secretariat:                   7,45 – 16,00 cu 15 minute pauza de masa  

- Contabilitate:               7,45 – 16,00 cu 15 minute pauza de masa  

- Biblioteca:                    7,15 – 15,30 cu 15 minute pauza de masa  

- Programele administratorului, ale personalului de întreţinere si de îngrijire şi al 

paznicilor, se vor stabili în raport cu cerinţele specifice ale şcolii, pe durata întregii săptămâni.  

Art.11. Fiecare cadru didactic şi cei din personalul administrativ, sunt obligaţi să-şi cunoască 

atribuţiile ce le revin ca lucrători în învăţământ, pe linia muncii, ordinii şi disciplinei, prevăzute în 

normele ce le reglementează. Conducerea şcolii va aduce la cunoştinţă – ori de câte ori este nevoie –

schimbări ale normărilor şi măsuri stabilite de Consiliul de administraţie, ISJ sau MENCS. 

Art.12. Semestrial se vor afişa în cancelaria şcolii, principalele documente care direcţionează 

activităţile în  perioada  următoare,  cadrele  având  astfel  posibilitatea  permanentă  să  urmărească  

modul  de organizare  a activităţilor  şi participarea  lor la acestea. Tot în cancelarie se vor afişa 

graficele de instruire practică pentru liceu, precum şi graficul profesorilor, maiştrilor şi elevilor de 

serviciu.  

Art.13. Profesorii sunt obligaţi să respecte orarul, venind la şcoală în timp util, pregătind 

înainte de ore materialele  necesare,  intrând  în clasă  imediat ce a sunat,  folosind  intensiv  şi eficient  

tot timpul afectat orei.  

Art.14. Prezenţa la serviciu a personalului este obligatorie, nu se admit întârzieri, absenţe 

nemotivate sau nerealizări  ale  orelor  prevăzute  în programul  zilnic.  Pentru  eventualele  învoiri  de 

1-2 zile,  este obligatorie  aprobarea scrisă a conducerii şcolii, cu asigurarea  suplinirii orelor celui care 

lipseşte; zilele respective sunt considerate zile de concediu.  

Art.15. Se interzice  începerea  sau terminarea  activităţilor la alte ore decât cele prevăzute  în 

orar sau program; în cazul în care unii profesori realizează activităţi la alte ore decât cele prevăzute în 

orar (lecţii, ore de dirigenţie, aplicaţii practice, etc.), este necesară aprobarea conducerii şcolii.  

Art.16. În cazuri cu totul deosebite, orice întârziere sau absenţă de la ore va fi anunţată la 

secretariatul şcolii, pentru ca directorul adjunct să poată asigura înlocuitorul necesar, astfel încât clasele 

să nu rămână nesupravegheate.  

Art.17. Fiecare membru al colectivului este obligat să contribuie prin eforturile, atitudinea şi 

comportamentul său la asigurarea unui climat corespunzător muncii din şcoala noastră, la ridicarea 

continuă a prestigiului şi autorităţii ei în faţa elevilor, părinţilor, a comunității locale.  
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Art.18. Se interzice lovirea elevilor, folosirea de cuvinte jignitoare sau insulte la adresa lor, 

ameninţări, persecuţii de orice fel, răzbunări, indiferent de motivele ce se pot invoca.  

Art.19. (1) Accesul persoanelor străine, inclusiv al părinţilor/tutorilor elevilor, este permis în 

urma verificării identităţii acestora, a consemnării în Registrul vizitatorilor la punctul de pază şi control.  

(2) Accesul persoanelor străine, cu excepţia părinţilor/tutorilor elevilor, se face numai după 

aprobarea conducerii liceului 

(3) În cazul şedinţelor cu părinţii sau al oricăror activităţi ce impun prezenţa persoanelor 

străine în şcoală, organizatorii vor prezenta la punctul de control lista nominală cu participanţii, vizată 

de director. 

(4) Accesul autovehiculelor în curtea şcolii este permis doar următoarelor cazuri: 

- autoturismele personalului salariat al unităţii; 

- autoturismele autorităţilor cu drept de îndrumare şi control;  

- autovehiculele care desfăşoară servicii pentru şcoală; 

- autovehiculele care aparţin salvării, poliţiei, jandarmeriei sau ale celor care asigură intervenţia 

operativă pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor de apă, electricitate, telefonie, internet, etc. 

Art.20. Este interzisă intrarea în şcoală a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, a 

celor turbulente sau care au intenţia vădită de a tulbura ordinea şi liniştea. De asemenea, este interzisă 

intrarea pesoanelor însoţite de câini, cu arme sau obiecte contondente, cu substanţe toxice, explozive-

pirotehnice, iritante lacrimogene, uşor inflamabile, cu materiale cu caracter obscen sau instigator, cu 

stupefiante sau băuturi alcoolice. 

Art.21. Nu au acces în incinta şcolii persoanele care vor să comercializeze mărfuri alimentare 

sau nealimentare cu excepţia celor care au contract cu unitatea şcolară. 

Art.22. Elevii pot părăsi şcoala în timpul desfăşurării programului şcolar doar pentru motive 

bine întemeiate şi dovedite (adeverinţă de la cabinetul medical, învoire scrisă de la părinte/tutore, 

trimitere de la medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de sănătate). De asemenea, elevii 

mai pot părăsi şcoala în timpul programului şcolar şi în cazul în care părintele/tutorele solicită personal 

plecarea elevului de la cursuri pentru rezolvarea unor probleme urgente de familie. Este interzis elevului 

să părăsească incinta unităţii de învăţământ în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul 

profesorului de serviciu sau al învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul 

primar/profesorului diriginte. 
Art.23. După terminarea  orelor de program şi pe timpul nopţii clădirile şcolii vor fi încuiate de 

către personalul nedidactic, care va verifica, în prealabil, respectarea măsurilor pentru paza contra 

incendiilor şi siguranţa imobilelor.  

Art.24. Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin, fiind 

direct respunzător pentru paza şi integritatea obiectivelor, bunurilor şi valorilor  încredinţate, precum şi 

pentru ordinea în incinta unităţii de învăţământ.  

Art.25. Persoanele angajate să întreţină centralele termice ale şcolii au obligaţia să ia toate 

măsurile pentru  a  preîntâmpina  eventualele  defecţiuni, sau  pentru  a  remedia  în  timp  util  pe  cele 

produse, astfel încât să nu fie pusa în pericol integritatea spaţiilor şcolare. Orice pagubă produsă din 

neglijenţa personalului de întreţinere va fi suportată de către acesta. 
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CAPITOLUL III – Personalul didacţic 

3.1 CONDUCEREA  ŞCOLII  
 

Art.26. Procesul  instructiv-educativ  şi administrativ - gospodăresc  este coordonat  de 

conducerea şcolii,  care  are  drept  de  control  şi  decizie,  de  acordare  de  recompense,  propunere  de 

sancţiuni.  

Art.27. Conducerea şcolii va manifesta imparţialitate şi intransigenţă la orice tentative de 

perturbare a activităţii instructiv-educative.  

Art.28. Membrii  Consiliului  de Administraţie,  potrivit  cu sarcinile  pe care le au, vor 

controla şi îndruma diferite domenii de activitate.  

Art.29. Conducerea şcolii va aduce la cunoştinţă, în scris sau prin comunicare directă, în 

şedinte, schimbările ce survin în cadrul legal în care se desfaşoară activitatea şcolară.  

Art.30. Semestrial vor fi afişate documentele care direcţionează activitatea didactică pentru 

perioada următoare, precum şi graficele pentru instruire practică, graficul profesorilor de serviciu şi 

graficul elevilor de serviciu. Pentru informaţii suplimentare cadrele didactice se pot adresa directorilor 

sau serviciilor abilitate din şcoală: secretariat şi contabilitate.  

Art.31. Ori de câte ori este nevoie, directorul/directorul adjunct poate convoca câte un careu 

în curtea școlii pentru informarea elevilor.  

 

3.2. DREPTURILE PERSONALULUI  DIDACTIC 
 

Art.32. Fiecare cadru didactic este obligat să cunoască şi  să respecte atribuţiile ce-i revin din 

Legea nr.1/2011, ROFUIP, ROFUI, Fişa postului, Contractul colectiv de muncă.  

Art.33. Corpul profesoral se bucură de toate drepturile stipulate de aceste acte normative, dar 

are şi obligatia de a respecta prevederile Normativelor, Metodologiilor şi Programelor în vigoare.  

Art.34. Cadrele didactice au dreptul de a participa la activităţi de perfecţionare profesională şi 

în timpul anului şcolar, cu acordul directorului şi al Consiliului de Administraţie, dacă aceste activităţi 

sunt organizate în cadrul CCD sau în alte locaţii ale CCD –Neamt. Pentru aceasta se vor stabili: durata 

absenţei permise, condiţiile de acoperire a orelor, modul de recuperare a materiei.  

Art.35. Pentru motive obiective, cadrele didactice au dreptul de învoire de la program, cu 

aprobarea directorului(20de ore), prin cerere depusă la secretariatul şcolii în care să se precizeze 

condiţiile de suplinire a orelor.Aceste ore vor fi scăzute din nr. zilelor acordate pentru concediul de 

odihnă.  

Art.32. Cadrele didactice pot aduce la cunoştinţa conducerii şcolii recomandările, observaţiile  

şi doleanţele lor, verbal sau în scris.  

Art.36. Personalul didactic are dreptul să atragă sponsori pentru activităţile desfăşurate în 

cadrul şcolii şi pentru dotări folosite în exclusivitate în spaţiul instituţiei, cu întocmirea actelor 

justificative (facturi, procese-verbale etc.).  

Art.37. Pentru merite deosebite cadrele didactice au dreptul de a fi recompensate cu diplome 

şi premii, de către conducerea şcolii şi Consiliul local, acordate cu prilejul unor zile festive aşa cum sunt 

“Zilele Liceului”  sau “Ziua Învăţătorului”.  

Art.38. Cadele didactice au dreptul să utilizeze întreaga bază didactico-materială a şcolii 

(laboratoare, sală de sport, etc.) respectând programul de folosire şi de accesibilitate la acestea.  

3.3. ÎNDATORIRI  
 

Art.39. Cadrele didactice  au obligaţia să  completeze documentele şcolare (cataloage, 

condici, situaţii statistice).  

Art.40. Evaluarea cunoştintelor, abilităţilor şi competenţelor elevilor se va face periodic,  

ritmic şi printr-o varietate de mijloace, folosite cu obiectivitate şi corectitudine, pentru a oferi elevului 

posibilitatea de afirmare a tuturor laturilor personalităţii acestuia (inteligenţă, imaginaţie, spirit critic, 

sensibilitate).  
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Art.41. Nici un cadru didactic nu va pleca în concediul legal în vacanța de vară înainte de a 

preda la secretariatul şcolii catalogul completat corect, complet şi atent verificat, după caz. 

Art.42. Condica de prezenţă este un document oficial în baza căruia cadrele didactice sunt 

remunerate, de aceea menţionarea temei şi semnarea condicii, de către tot personalul angajat, sunt 

obligatorii. Se interzic orice fel de consemnări/modificări cu excepţia celor efectuate de director(i). 

Directorul va da o decizie prin care vor fi desemnate persoanele ce vor scrie zilnic condicile de 

prezenţă.  Nesemnarea orelor de către cadrele didactice va fi considerată ca o neglijenţă şi va fi tratată 

ca atare.  

Art.43. Orarul şcolii va fi întocmit de comisia desemnată în acest scop, în raport cu interesul 

elevilor, respectându-se curba efortului acestora. Orice modificare în orar se va face numai cu aprobarea 

directorului.  

Art.44. Sunt pasibile de sancţiuni persoanele cu un comportament care aduce atingere 

prestigiului cadrelor didactice şi şcolii: agresarea verbală sau fizică a colegilor sau elevilor, scoaterea 

elevilor de la ore, persecutarea acestora, răzbunările, indiferent de motivele invocate.  

Art.45. Cadrele didactice trebuie să abordeze cu mult profesionalism munca didactică pentru 

care s-au pregătit, ca urmare prin prezentul regulament se interzic:  

a. întârzierile  nejustificate de la ore;  

b. prelungirea orei în detrimentul pauzei; 

c. neefectuarea orelor sau desfăşurarea altor activităţi care nu au tangenţă cu disciplina 

predată.  

Art.46. Cadrele didactice aflate în situaţia de a nu se prezenta la ore din motive neprevăzute  

vor comunica imediat acest lucru directorului adjunct, pentru a i se asigura suplinirea.  

 

3.4. ÎNVĂŢĂTORII  / DIRIGINŢII  
 

Art.47. Diriginţii/învăţătorii respectă precizările OMECTS 5132 din 10.09.2009 privind  

activitățile specifice funcției de diriginte, precum și atribuțiile prevăzute  de art. 72-78 din Regulamentul 

de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar.  

Art.48. Învăţătorul/dirigintele are obligaţia să organizeze activităţi care să contribuie la  

formarea unităţii colectivelor pe care le conduc.  

Art.49. La începutul fiecărui an şcolar (semestrial, sau de câte ori se impune) vor fi prelucrate 

elevilor şi părinţilor următoarele documente: Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din 

învățământul preuniversitar, ROFUI, Statutul elevului, metodologiile de acordare a burselor şi a altor 

drepturi bănești pentru elevi. 

Art.50. Vor  fi  prelucrate,  de  asemenea,  normele  privind  comportamentul  în  şcoală  şi  în 

afara  ei, precum şi normele de educaţie rutieră, pentru sănătate şi regulile PSI. Elevii vor semna în 

caietul dirigintelui pentru luarea la cunoştinţă.  

Art.51. Învăţătorii/diriginţii trebuie să organizeze cel puţin două şedinţe pe semestru cu  

părinţii, consemnate printr-un proces-verbal, la care pot fi invitaţi directorii, profesorii clasei, 

reprezentanţi ai diferitelor instituţii cu rol educativ.  

Art.52. Diriginţii/învăţătorii răspund de baza materială din sala de curs, luând măsuri imediate 

pentru recuperarea eventualelor pagube/stricăciuni.  

Art.53. Permanent  se va ţine legătura cu părinții elevilor care vor fi informaţi, verbal, în scris 

sau telefonic asupra comportamentului  elevilor.  

Art.54. La sfârşitul anului şcolar învăţătorii/diriginţii vor trimite părinţilor diplome sau 

scrisori  cu rezultatele la învăţătură sau la alte activităţi desfăşurate de către copiii lor.  

 

3.5. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ  
 

Art.55. Activităţile educative şi extraşcolare vor fi bine pregătite şi se vor desfăşura numai în 

spaţiile precizate şi după un program aprobat de conducerea şcolii.  

Art.56. Cadrele  didactice  care  doresc  să  organizeze  vizite,  drumeţii  sau  excursii  vor  

depune  la secretariat o documentaţie din care să rezulte următoarele: traseul şi obiectivele propuse spre 

vizitare, participanţii, însoţitorii, perioada, mijloacele de transport, condiţiile de cazare şi masă ce vor fi 

asigurate, ora plecării şi a sosirii. Aceste activităţi vor fi organizate cu precădere în vacanţele şcolare, iar 

cele organizate în timpul şcolii vor avea aprobarea ISJ.  
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Art.57. Festivităţile  de încheiere a unui an şcolar sau a unui ciclu de învăţământ se vor axa  

pe programe speciale dedicate acestor evenimente.   
 

 

3.6. ŢINUTA PROFESIONALĂ  
 

Art.58. Fiecare cadru didactic trebuie să respecte următoarele: 

a. Să dovedească interes pentru susţinerea prestigiului unităţii şcolare, printr-o bună 

pregătire profesională, ştiinţifică şi pedagogică, simţ de răspundere şi dăruire de sine în întreaga 

activitate. 

b. Să fie profesionist, corect şi echilibrat. 

c. Să manifeste onestitate, corectitudine, loialitate şi solidaritate faţă de colegi şi echipa 

managerială.  

d. Să fie capabil de contacte umane, să dovedească politeţe şi răbdare în relaţiile cu ceilalţi. 

e. Să respecte personalitatea şi demnitatea fiecărui elev sau coleg, să investească afectivitate 

şi să dovedească moralitate. 

f. Să dovedească tact pedagogic, prin folosirea unui vocabular îngrijit, fără insinuări, ironii, 

intimidări sau jigniri. 

g. Să menţină o strânsă colaborare cu familiile elevilor şi cu comunitatea locală. 

h. Să ia copiii în serios, să respecte ceea ce le promite şi să aprecieze favorabil orice 

realizare sau progres, asigurând şanse de succes fiecăruia. 

i. Să se manifeste deschis, comunicativ, sincer, receptiv la nou, cooperant, înţelegător, 

stimulativ, pregătit să răspundă întrebărilor. 

j. Să abordeze în predare o atitudine profesională, prin lecţii bine încadrate în timp, bine 

planificate şi organizate, să nu citească după notiţe, să nu întârzie la ore.  

k. Să evalueze obiectiv, să informeze elevii despre modalităţile şi criteriile de evaluare pe 

care le aplică, precum şi asupra rezultatelor evaluării.  

l. Să fie flexibili în activitatea desfăşurată pentru a se putea adapta situaţiilor concrete 

întâlnite.  

m. Să nu critice colegii în faţa elevilor.  

n. Să adopte o ţinută vestimentară decentă, plăcută, neexagerată. 

o. Să nu manifeste inechitate pe criterii de cultură, naţionalitate, etnie, rasă, religie, sex.  

 

3.7. BAZA DIDACTICO-MATERIALĂ  
 

Art.59. Pentru activităţile din laboratoare, cabinete, ateliere, sala de sport, de  pe terenul de 

sport sau pentru alte activităţi în aer liber, elevii vor fi instruiţi cu normele de securitate şi protecţie a 

muncii specifice fiecărei activităţi.  

Art.60. Este interzisă folosirea în scop personal a bunurilor şcolii. 

Art.61. Toate bunurile obţinute prin donaţii, sponsorizări, lucrările efectuate în atelierele 

şcolare, vor fi inventariate ca bunuri ale unităţii de învăţământ.  

Art.62. Cadrele didactice au obligaţia să cunoască, să utilizeze, să îmbogăţească, să 

recondiţioneze şi să păstreze în cele mai bune condiţii toate mijloacele didactice aferente  specialităţii pe 

care o predau. În acest scop se va colabora cu administratorul şcolii.  

Art.63. În laboratoare se interzice consumul de alimente şi de orice fel de băuturi, iar 

profesorii care utilizează  laboratorul  sunt  direct  responsabili  de  bunurile  din  dotarea  laboratoarelor  

şi  de păstrarea curăţeniei.  

 

3.8. SANCŢIUNI  
 

Art.64. În cazul în care un cadru didactic nu respectă regulamentul poate fi sancţionat astfel: 

Litera ABATERE 

SANCŢIUNE LA 

PRIMA  

ABATERE 

SANCŢIUNE LA ABATERI REPETATE 

a. Întârziere la ore Notarea    în    -Atenționarea   în   fața   Consiliului  
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condica   de 

prezenţă 

Profesoral    şi   a   Consiliului    de Administraţie  

-Neplata orei dacă întârzierea depăşeste 15 min.  

-Alte sancțiuni prevăzute de Codul Muncii  

b. Absenţe nemotivate  

de la ore 

Neplata  orei  -Alte sancţiuni stabilite de Consiliul  de  

Administratie și prevăzute în Legea nr. 1 din 2011 

sau Codul Muncii  

c. Absenţe  nemotivate  

de la Consiliul 

Profesoral 

Avertisment verbal -Atenționare în faţa CP și a CA  

-Alte sancțiuni prevăzute în Regulamentul 

cadru,Legea nr. 1 din 2011 sau de Codul Muncii 

d. Atitudine      

necorespunzatoare 

faţă de colegi si elevi 

 

Avertisment verbal -Atenționare în faţa CP și a CA  

-Eliberarea unor caracterizări în conformitate cu 

comportamentul cadrului didactic  

- Alte sancțiuni prevăzute în Regulamentul cadru 

,Legea nr. 1 din 2011 sau de Codul Muncii 

e. Prezenţa  la scoală şi 

la ore în situaţii 

degradante(în stare de 

ebrietate, cu ținuta 

neîngrijită) 

Avertisment verbal -Atentionare în faţa CP și a CA  

-Eliberarea unor caracterizări în conformitate cu 

comportamentul cadrului didactic  

- Alte sancțiuni prevăzute în Regulamentul cadru 

,Legea nr. 1 din 2011 sau de Codul Muncii 

-Solicitarea avizului psihologic din partea 

autorităților competente 

f. Deturnarea sensului şi 

destinatiei orelor de 

curs 

Avertisment verbal -Atenționare în faţa CP și a CA  

-Eliberarea unor caracterizari în conformitate cu 

comportamentul cadrului didactic  

- Alte sancțiuni prevăzute în Regulamentul cadru, 

Legea nr. 1 din 2011 sau de Codul Muncii 

g. Învoirea nejustificată 

a elevilor de la orele 

de curs 

Avertisment verbal -Atentionare în faţa CP și a CA  

- Alte sancțiuni prevăzute în Legea nr. 1 din 2011 

sau de Codul Muncii 

h. Neconsemnarea în 

catalog a absențelor 

elevilor 

Avertisment verbal -Atenționare în faţa CP și a CA  

- Alte sancțiuni prevăzute în Legea nr. 1 din 2011 

sau de Codul Muncii 

i. Efectuarea 

necorespunzătoare a 

serviciului pe școală 

Avertisment verbal -Profesorul de serviciu răspunde pentru acoperirea 
daunelor provocate școlii în timpul serviciului.  

-Atentionare în faţa CP și a CA  

- Alte sancțiuni prevăzute în Regulamentul cadru 

,Legea nr. 1 din 2011 sau de Codul Muncii 

j. Neprotejarea bazei 

materiale din sala 

clasei coordonate ca 

diriginte 

 Atentionare în faţa 

CP și a CA  

 

-Răspundere în solidar cu clasa pentru acoperirea 

daunelor. Se va achita contravaloarea bunurilor 

deteriorate conform valorii de inventar.  

-Atentionare în faţa CP și a CA  

k. Nesemnarea în 

condică a orelor 

efectuate. 

Avertisment verbal - Atenționare în faţa CP și a CA  

-Neplata orelor neconsemnate la sfârșit de lună  

- Alte sancțiuni prevăzute în Regulamentul cadru, 

Legea nr. 1 din 2011 sau de Codul Muncii 

 

 

3.9. PROFESORII DE SERVICIU 
 

Art.65. Serviciul pe şcoală se desfăşoară zilnic, în două schimburi între orele 7,30-18,30.  
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Art.66. Profesorul de serviciu supraveghează activitatea în şcoală, fiind sprijinit în acţiunile 

sale de elevii de serviciu.  

Art.67. Atribuţiile profesorului de serviciu sunt: 
a) Se prezintă (eventual cu o zi înainte de efectuarea serviciului) la directorul adjunct pentru 

a fi informat asupra evenimentelor/problemelor  deosebite  ce se vor desfăşura  în ziua în care este de 

serviciu;  

b) Soseşte cu ½ oră la şcoală înainte de începerea cursurilor, pentru a putea verifica  

pregătirile pentru începerea acestora;  

c) Efectuează la intrarea în serviciu, trecerea în revistă a unităţii şcolare (săli de clasă, 

culoare, scări, grupuri sanitare) pentru a constata starea de curăţenie, ordine, precum şi integritatea 

bunurilor şcolii; ia măsuri operative pentru remedierea neregulilor constatate solicitând, la nevoie,   

sprijinul conducerii şcolii;  

d) Deschide dulapul pentru cataloage dimineaţa, le verifică;  

e) Coordonează activitatea elevilor de serviciu pe şcoală (verifică prezenţa acestora, le 

repartizează sectorul  în care  vor  face  de  serviciu,  le  aminteşte  atribuţiunile  şi controlează  modul  

cum  și le îndeplinesc);  

f) Controlează punctualitatea prezentării elevilor la cursuri şi prin sondaj, ţinuta 

vestimentară şi ia măsuri regulamentare în cazul constatării unor nereguli;  

g) Ia act în mod nemijlocit sau prin intermediul elevilor de serviciu  de problemele 

conflictuale care apar între elevi, de abaterile de la disciplina şcolară săvârşite de aceştia sau alte 

nereguli apărute în şcoală  şi  încearcă  rezolvarea  lor operativă;  pentru  faptele  deosebite  solicită  

sprijinul  conducerii şcolii;  

h) Nu permite prezenţa nejustificată pe culoare sau în sălile de clasă a persoanelor străine; 

dă îndrumările  necesare  celor  care  doresc  să  ia  legătura  cu  profesorii  şcolii  sau  să  se  adreseze 

serviciilor de specialitate;  

i) Controlează respectarea interdicţiei privind fumatul, consumul băuturilor alcoolice, a 

drogurilor, substanțelor etnobotanice în școală și în spațiul din jurul școlii;  

j) Supraveghează respectarea normelor de protecţie a muncii, P.S.I.; ia masuri operative în 

caz de necesitate;  

k) Controlează  la sfârşitul programului  cataloagele  şi asigură securitatea  acestora în locul 

special amenajat;  

l) Consemnează toate constatările importante în registrul de procese verbale şi propune 

măsuri de înlăturare a unor disfuncţionalităţi şi de îmbunătăţire a activităţii şcolare;  

m) Informează conducerea şcolii despre aspectele deosebite petrecute în timpul serviciului;  

n) Profesorul de serviciu pe şcoală are dreptul să dea dispoziţii personalului de întreţinere în 

scopul remedierii diverselor probleme ce apar în timpul serviciului său;  

o) Profesorii de serviciu distribuie creta la clase, pe care o va lua de la directorul adjunct. 

 

 

               3.10. NORME PRIVIND COMPLETAREA CONDICII DE PREZENŢĂ  
 

Art.68. Condica de prezenţă este documentul care certifică activitatea ce o desfăşoară zilnic 

cadrele didactice. Completarea condicii este efectuată după cum urmează:  

-la școlile de structură – profesorul de serviciu conform graficului;  

-la Corp A și Corp B – persoanele desemnate prin decizie a directorului  

Art.69. Completarea se va face cu multă grijă, citeţ, fără a se omite ore din programul 

profesorilor, iar directorii vor semna sub ultima rubrică, urmărind temele consemnate, care trebuie să se 

coreleze cu planificarea calendaristică.  

Art.70. Toate cadrele didactice vor semna condica de prezenţă până la sfârșitul programului. 

Nu se admit ştersături, adăugiri nejustificate, alte semne şi modificări sau semnături ale altor persoane în 

locul celor în cauză.  

Art.71. Eventualele precizări, neconcordanţe  sau neefectuări ale orelor sunt consemnate 

numai de directorii şcolii, care vor opera cu cerneală roşie.  

Art.72. Nu se admit spaţii goale între orarele zilelor/săptămânilor.  Dacă acestea există, se vor 

bara sub supravegherea directorului unităţii, sau de către director.  

Art.73. Condica  de prezenţă  se încheie  zilnic  cu semnătura  directorilor  unităţii,  care  

răspund  de calitatea şi cantitatea muncii desfăşurate de cadrele didactice, nesemnarea  orelor însemnând 
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abatere de la respectarea regulamentului intern, a nerespectării sarcinilor din fişa postului şi a 

prevederilor statutului cadrelor didactice, atrăgând după sine sancţionarea.  

 

 

CAPITOLUL IV - Elevii  

4.1. DREPTURI 
 

Art.74. La Liceu „M. Sadoveanu” Borca elevii se bucură de toate drepturile prevăzute în 

Constituţia României, Legea nr. 1 din 2011, Carta Drepturilor Copilului, Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului, precum şi în Regulamentul cadru 2016.  

Art.75. Elevii au dreptul să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi 

competenţelor lor. Opţiunile pentru CDS, CDL se vor face în luna decembrie pentru anul şcolar următor.  

Art.76. Elevii  au dreptul  să semnaleze  conducerii  scolii  orice  formă  de  tensiune  creată  

de un  cadru didactic în timpul procesului de învăţământ. Aspectul semnalat va fi adus la cunoştinţa 

conducerii şcolii prin liderul clasei, care face parte şi din Consiliul elevilor.  

Art.77. Elevii pot iniţia şi organiza activităţi extracurriculare cu acordul si în locatia stabilită  

de conducerea şcolii. Pentru aceasta elevii organizatori se vor adresa în scris conducerii scolii precizând 

si cadrele didactice care îi vor  îndruma sau însoţi.  

Art.78. (1) Elevii care se pregatesc pentru  participare la concursurile pe discipline vor fi 

scutiți de orele de curs după cum urmează:  

a) pentru faza locală – o zi;  

b) pentru faza judeteană – 3-5 zile; 

c) pentru faza natională  – 5-10 zile. 

(2) Listele cu acești elevi vor fi ataşate la catalog, iar profesorii nu vor consemna absenţele.  

Art.79. Pot fi scutiţi de ore elevii care se deplasează la competiţii sportive, 

spectacole/festivaluri organizate conform Calendarului sportiv şcolar. Listele cu acești elevi vor fi 

ataşate la catalog, iar profesorii nu vor consemna absenţele. 

Art.80. Elevii au dreptul la 20 de ore de învoire pe semestru, pe baza cererii scrise a 

părintelui, vizată de către diriginte şi directorul/directorul adjunct, în termen de 7 zile.  

Art.81. Toţi elevii pot frecventa CDI–ul scolii, pentru a desfășura activităţi specifice acestui 

spaţiu, dar cu respectarea  Regulamentului de Ordine Interioară al CDI.  

Art.82. La începutul anului şcolar elevii, sprijiniţi de conducerea şcolii, pot organiza un târg 

de manuale şcolare, la care elevii care doresc, îşi pot vinde manualele din anii anteriori.  

Art.83. Elevii care absentează motivat la mai mult de 50% din numărul de ore de curs 

prevăzut într-un semestru, la una sau mai multe discipline, din cauza unor afecţiuni grave, menţionate ca 

atare în documente medicale, sau din alte cauze pe care consiliul clasei le consideră justificate, pot 

solicita, în scris, consiliului clasei, încheierea situaţiei şcolare, cu condiţia ca după revenirea la şcoală 

aceştia să participe la cursuri şi să poată fi evaluaţi.  

Art.84. Contestarea evaluării în cazul probelor scrise se poate face de către elevi printr-o 

cerere scrisă adresată directorului şcolii. În această situaţie, conducătorul unităţii înştiinţează șeful 

catedrei, care împreună cu ceilalți membri va analiza situaţia. Elevul care contestă nota la un obiect 

trebuie să prezinte acest lucru psihologului scolii, care va evalua gradul de obiectivitate al contestaţiei. 

Rezultatele contestaţiei din partea catedrei şi a psihologului vor fi prezentate conducerii şcolii, care va 

lua decizia ce se impune.  

Art.85. Pentru rezultate deosebite în activitatea școlară și extrașcolară elevii pot fi 

recompensați astfel: 

a) Evidenţiere în faţa colegilor de clasă, în careul şcolii, în Consiliul Profesoral; 

b) Acordarea unor diplome şi recompense financiare sau materiale pentru rezultatele obţinute 

la învăţătură, la concursurile şi olimpiadele scolare, sau pentru atitudine civică exemplară.  

c) Premiul de onoare al şcolii va fi înmânat elevului cu media cea mai mare pe parcursul 

studiilor liceale sau gimnaziale, dar nu mai mică de 9,50, şi nota 10 la purtare. Acest elev va fi declarat 

şef de promoţie. Diploma va fi înmânată în cadru festiv, la terminarea cursurilor, sau cu ocazia “Zilelor 

Liceului”.  

d) o excursie gratuită (din partea Comitetului de părinti)  
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e) un set de manuale de liceu, gratuit (oferit de Comitetul de părinti)  

f) premii (pentru elevii care au obţinut primele 3 medii generale pe clasă, cu condiţia ca 

acestea să nu fie mai mici de 9,00 şi media la purtare 10), menţiuni (pentru următoarele 3 medii din 

clasă),  diplome, medalii.  

 

4.2. ÎNDATORIRI  
 

Art.86. Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev (vizat și semnat de directorul 

unității) și să-l prezinte profesorului/dirigintelui ori de câte ori se impune. Vizarea carnetelor se face în 

termen de o lună de la începerea școlii. 

Art.87. Elevii au obligaţia să ţină cont de următoarele: 

a. Elevii trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţia cu profesorii, personalul şcolii 

şi colegii.  

b. Elevii care poartă bijuterii, care au asupra lor obiecte de valoare, telefoane, tablete, 

laptopuri, sume mari de bani îşi asuma responsabilitatea  supravegherii  acestora.  Unitatea  şcolara  nu  

răspunde si nu recuperează bunurile menţionate care au dispărut sau au fost deteriorate din cauza 

neglijentei posesorilor.  

c. Băieţii, atât la gimnaziu cât şi la liceu, trebuie să poarte pantaloni lungi pe toată durata 

anului şcolar, la examene, la activităţile educative; excepţie fac orele de educaţie fizica si competiţiile 

sportive în care elevii sunt direct implicaţi.  

d. Este interzis băieţilor să poarte cercei, verigi şi tricouri fără mâneci. Tunsoarea trebuie să 

fie decentă, (fără creastă, ţepi, etc.) pieptănăturile la fel.  

e. Este  interzis  fetelor să poarte haine transparente, excesiv de scurte  şi strâmte, excesiv de 

decoltate, să-şi vopsească  părul în culori stridente  (roşu,  verde, mov etc.), să se fardeze exagerat și să 

aibă manichiură foarte lungă sau distonantă. 

f. Elevii nu au voie să introducă în perimetrul şcolii biciclete, motorete, motociclete, maşini; 

acestea vor fi parcate în spațiile amenajate de la poarta școlii.  

g. Se interzice folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor.Elevii  au  obligaţia  să  închidă 

telefoanele, tabletele și orice dispozitiv audio-video. În caz contrar vor fi sancţionaţi conform 

prevederilor  regulamentului  şcolar  al  învăţământului  preuniversitar. 

h. Publicarea de materiale audio-video, foto din incinta şcolii pe site-urile de internet,  fără  

acordul  conducerii  şcolii  va fi sancţionată cu scăderea notei la purtare sub 5.  

i. Elevii nu au voie să introducă în perimetrul şcolii, în spaţiile de învăţământ, persoane 

străine (ex.: foşti colegi, rude, cunoştinţe, prieteni). De asemenea, nu au voie să cheme la şcoală, pentru 

aşa numitele “răfuieli”, “intimidări”, alţi elevi, rude, cunoscuţi, persoane adulte. Pentru astfel de  situaţii  

vor fi sancţionaţi după caz, cu: eliminare, scăderea notei la purtare, exmatriculare, iar persoanele adulte 

implicate vor răspunde penal.  

j. Se  interzice introducerea şi folosirea în incinta şcolii a armelor albe, materialelor  

explosive: muniție, petarde, pocnitori, brichete, sprayuri lacrimogene, paralizante, a obiectelor şi 

substanţelor care pot pune în pericol siguranţa şi securitatea elevilor şi a cadrelor didactice.  

k. Elevii nu au voie să introducă  în şcoală sau să difuzeze materiale cu caracter obscen.  

l. Elevii  nu  au  voie  să  incite,  să  provoace  şi/sau  să  întreţină  incidente,  agresiuni  fizice  

sau verbale. Se interzice elevilor să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în 

comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ. (1 punct la purtare).  

m. Elevii nu au voie să plece de la ore nemotivat, să iniţieze şi/sau să participe acţiuni 

colective de acest gen. 

n. Elevii nu au voie să mâzgălească,  să scrie, să deseneze/picteze  pe mobilierul şcolii, pereţii 

interiori/exteriori, garduri, etc., nu au voie să distrugă bunurile personale ale colegilor lor sau ale 

personalului unităţii de învăţământ.Elevii trebuie să dovedească grijă şi responsabilitate faţă de bunurile 

şcolii. Sunt interzise actele de vandalism, distrugerea si deteriorarea de bunuri. Cei identificati pentru 

astfel de acte vor plăti lucrările  de reparații sau de înlocuire a bunurilor deteriorate. Dacă vinovatul nu 

este identificat întreaga clasă suportă cheltuielile de reparatii/înlocuire a bunurilor.  

o. Elevii nu au voie să fure/să fie complici la furt, să iniţieze şi/sau să participe la acţiuni prin 

care să păgubească colegii şi personalul unităţii de învăţământ (2 -3 puncte la purtare).  

p. Elevii nu au voie să părăsească incinta şcolii în timpul programului decât în mod 

excepţional cu avizul directorului/dirigintelui/învăţătorului (excepție fac clasele ce se deplasează din 
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corpul A în corpul B și invers).Elevii care vor fi găsiți în baruri, terase, cluburi, restaurante, pe stradă în 

timpul programului vor fi sancționați conform Statutului elevului. 

q. Elevii scutiţi de efort fizic sunt obligaţi să fie prezenţi la orele de educaţie fizică şi să 

rămână sub supravegherea profesorilor.  

r. Elevii nu au voie să fumeze în incinta şcolii, în caz contrar vor fi sancţionaţi  conform 

Statutului elevului și vor plăti o amendă în valoare de 50lei. 

s. Vor fi sancţionaţi,  după caz,  cu scădere notei la purtare sub 5, mutare  disciplinară  la altă 

şcoală, exmatriculare din şcoală sau din toate unităţile şcolare, elevii, care, prin acţiunile lor, provoacă 

vătămarea fizică, accidentarea altor persoane, tulburarea gravă a activităţii şcolare.  

t. Elevii nu au voie să deţină şi să consume droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice 

şi să participe la jocuri de noroc.  

u.  Elevii trebuie să coopereze cu colegii de clasă, cu elevii care au atribuţii speciale (liderul 

clasei, Consiliul elevilor ).  

v. Să  nu deranjeze ora cu intervenţii care nu au legătură cu tema dezbătută.  

w. Să evite conflictele, apelând  pentru rezolvarea acestora la profesor, profesorul de serviciu, 

diriginte, director adjunct, director. 

x. Este interzis să se facă înscrisuri, corecturi sau alte modificări pe manualele şcolare. În 

ultima oră de dirigenţie, manualele şcolare se vor recondiţiona şi vor fi verificate de către profesorul 

diriginte, după care vor fi predate la bibliotecă. În cazul pierderii sau deteriorării grave a unui manual, 

se va achita contravaloarea manualului nou la casieria unităţii. Elevii nu se vor putea transfera sau nu 

vor putea ridica diploma de absolvire până nu vor face dovada că au fișa de lichidare pentru 

manualele/cărțile de la CDI/Biblioteca comunală.  

y. Este interzis elevilor să modifice, să distrugă, să fure documentele oficiale ale şcolii 

(catalog, condică, etc), în caz contrar elevului/elevilor li se va scădea nota la purtare sub 5.Elevii nu se 

vor putea transfera sau nu vor putea ridica diploma de absolvire până nu vor face dovada că au fișa de 

lichidare pentru manualele/cărțile de la CDI/Biblioteca comunală.  

z. Se interzic bătăile cu zăpadă în incinta şcolii, pentru a preîntimpina accidentele.  

aa. În timpul participări la activităţi extracurriculare elevii trebuie să adopte un comportament 

decent, evitându-se zgomotele exagerate, folosirea unor surse de zgomot, expresiile injurioase, 

fluierăturile.  

aa. Este interzisă ieşirea elevilor din clasă în timpul orelor (cu excepţia situaţiilor limită);  

bb. În incinta şcolii este interzis consumul de seminţe, scuipatul, injuriile de orice fel, urcarea 

pe bănci cu picioarele. Elevii nu au voie să aibă comportamente  indecente, intime (îmbrăţişări, săruturi, 

etc.). (1 punct la purtare).  

cc. Este  interzis  elevilor  să  lanseze  anunţuri  false  cu  privire  la  amplasarea  unor  

materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ sancţiune conform Statutului elevului și din 

partea organelor de poliţie).  

dd.  Elevul de serviciu pe şcoală va respecta cu stricteţe programul, va ţine legătura cu 

profesorul de  serviciu  şi  nu  va  permite  intrarea  în  şcoală  a  persoanelor  străine,  decât  cu  acordul 

conducerii sau a profesorului de serviciu; va ţine evidenţa elevilor întârziaţi la program;  

ff. În situații excepționale de întârziere motivate sau lipsa accidentală a profesorului  de la ore, 

elevii rămân în clasă sub supravegherea șefului clasei și desfășoară în perfectă ordine și liniște activități 

independente pentru a nu deranja alte clase din școală. Dacă acest lucru se întâmplă la ultima oră din 

programul școlar, elevii vor putea pleca acasă, numai după ce au anunțat conducerea școlii și au primit 

învoire în acest sens. Dacă pleacă fără această aprobare toți elevii clasei vor avea notate absențele în 

catalog, acestea rămânând nemotivate și li se va scădea câte un punct la purtare.  

gg.  Încălcarea  prevederilor  menţionate  se  va  sancţiona  conform  Regulamentului  cadru şi 

a Regulamentului  intern.  

 

4.3. SANCŢIUNI  
 

Art.88. Situaţiile în care se aplică sancţiunile din Statutul elevului, art.16, aliniatul (4), literele 

a–f:  

a) Observaţia individuală 
- lipsa carnetului de elev; 

- ţinuta necorespunzătoare; 

- indisciplina în timpul orelor, manifestări zgomotoase în clase, pe holuri; 
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- întârzieri la ore; 

- nepăstrarea curaţeniei în clase, holuri, incinta şcolii;  

- neîndeplinirea serviciului pe clasă/şcoală; 

- folosirea unui limbaj trivial în relaţiile cu colegii, agresarea verbală a acestora; 

- bătaia cu zăpadă în incinta şcolii; 

- gesturi brutale asupra moblierului, mâzgâlirea/murdărirea acestuia. 

b) Mustrare scrisă  
- repetarea actelor de indisciplina de la punctul a);  

- înregistrarea a 20 absenţe nemotivate la disciplinele de studiu, cumulat pe an şcolar, sau 

10% absenţe nemotivate la o singură disciplină;  

- lovirea şi distrugerea  tablelor, mobilierului, aparatelor şi instalaţiilor din laboratoare, a 

materialului cartografic (planşe, harti, globuri geografice, mulaje), etc.; 

- degradarea instalatiilor electrice, a hidranţilor, a caloriferelor şi ţevilor; 

- fumatul în şcoală şi perimetrul aferent acesteia (se vor prezenta părinții la școală); 

- practicarea jocurilor de noroc, furtul (se vor prezenta părinții la școală); 

- orice activitate care ar afecta imaginea Liceului; 

- blocarea căilor de acces în spaţiile de învăţământ; 

- deteriorarea gravă a bunurilor şi documentelor şcolii; 

- distrugerea/mâzgalirea materialelor expuse în clase sau pe holuri; 

- manifestări agresive; 

- prezentarea adeverinţelor medicale false sau cereri de învoire de la părinți;  

- frecventarea barurilor, teraselor, magazinelor, etc. în timpul programului școlar;  

- prezentarea la cursuri sub influenţa băuturilor alcoolice, drogurilor (se vor prezenta 

părinții la școală);  

- organizarea şi participarea la acţiuni de protest, neautorizate, ce afectează desfăşurarea 

activităţii de învăţământ sau frecvenţa la cursuri a elevilor; 

- introducerea petardelor/pocnitorilor, muniție, substanțe explozive în perimetrul unităţii 

şcolare (se vor prezenta părinții la școală şi va fi anunţată poliţia); 

Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte, respectiv diminuarea 

calificativului la „Bine” în învăţământul primar. Pentru acţiunile involuntare de distrugere a unor bunuri, 

paguba va fi acoperita integral in decurs de 7 zile de la producerea ei. Sancţiunea se stabileşte de consiliul 

profesoral la propunerea consiliului clasei.  

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

liceu, a bursei profesionale 
- repetarea abaterilor de la punctele a), si b); 

- retragerea definitivă a bursei când elevul are o corigenţă şi nota la purtare sub 8;  

- retragerea definitivă a sprijinului financiar “Bani de liceu”, pentru una din situaţiile 

următoare: 20 absenţe nemotivate; media la purtare mai mică de 7.  

Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare cu 1-2 puncte, respectiv diminuarea 

calificativului la „Bine” în învăţământul primar. Sancţiunea se stabileşte de consiliul profesoral la 

propunerea consiliului clasei şi este aplicată de director. 

d) Mutarea disciplinară la o clasa paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ 
- conflicte repetate si ireconciliabile cu elevii sau profesorii clasei; 

- abateri repetate de la disciplina şcolară. 

Sancțiunea  este însoţită de scăderea notei la purtare cu 2-4 puncte. 

e) Preavizul de exmatriculare 
- înregistrarea a 20 de absenţe nemotivate de la ore, la diferite discipline, pe an şcolar; 

- acumularea a 15% absente nemotivate la o singură disciplină/modul, cumulate pe an 

şcolar; 

f) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în aceeaşi unitate de 

învăţământ  
- repetarea abaterilor de la punctual e); 

- comportament care intră sub incidența legii: furt, tâlhărie, agresiune, vagabondaj;  

- depăşirea numărului de 40 absenţe nemotivate; 

- lansarea unor anunţuri false privind amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul 

unităţii de învăţământ; 
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- consum/deţinere/comercializare de droguri şi alte substanţe interzise în perimetrul unităţii 

de învăţământ sau în împrejurimile acesteia;  

- violență fizică (bruscare, împingere, lovire, rănire) împotriva profesorilor, personalului 

din școală şi a elevilor. 

g) Exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ 
- trafic de droguri în perimetrul şcolii şi împrejurimi; 

- introducerea în unitatea de învăţământ a oricăror tip de arme albe sau muniţii; 

- atentarea la simbolurile naţionale şi la siguranţa naţională;  

- distrugerea documentelor şcolare;  

- acte de violenţă deosebit de grave.  

h) Exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o 

perioadă de timp de 3-5 ani 
- săvârșirea unor fapte ce contravin legilor ţării şi regulamentelor şcolare. 

Art.89. Sancţiunile de exmatriculare vor fi însoţite de scăderea notei la purtare până la nota 1, 

în funcţie de gravitatea faptelor. 

Art.90. Măsura complementară privind scăderea notei la purtare asociată uneia dintre 

sancțiunile menționate la articolul 83, literele b), c) şi d) se poate anula dacă elevul sancționat dovedește 

un comportament ireproșabil, până la încheierea semestrului/anului școlar. Anularea măsurii privind 

scăderea notei la purtare, se aprobă de consiliul profesoral. 

Art.91. (1) Nota/calificativul  la purtare se scade la un număr de absenţe nemotivate sau la 

10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, după cum urmează: 

a) La clasele I-IV: 

• Între 10 – 29 absenţe nemotivate calificativul la purtare este Bine şi mustrare scrisă; 

• Între 30 – 49 absenţe nemotivate calificativul la purtare este Suficient şi mustrare scrisă; 

• Peste 49 absenţe nemotivate calificativul la purtare este Insuficient şi comunicarea scrisă la 

Poliţie şi Primărie. 

b) La clasele V-X: 

• Între 10 – 19 absenţe nemotivate nota la purtare este 9 şi avertisment; 

• Între 20 – 29 absenţe nemotivate nota la purtare este 8 şi mustrare scrisă; 

• Între 30 – 39 absenţe nemotivate nota la purtare este 7 şi mustrare scrisă; 

• Între 40 – 49 absenţe nemotivate nota la purtare este 6, mustrare scrisă şi comunicarea scrisă 

la Primărie pentru a lua măsurile legale asupra elevilor şi părinţilor/tutorilor lor; 

• Între 50 – 59 absenţe nemotivate nota la purtare este 5, mustrare scrisă şi comunicarea scrisă 

la Primărie pentru a lua măsurile legale asupra elevilor şi părinţilor/tutorilor lor; 

• Între 60 – 69 absenţe nemotivate nota la purtare este 4, mustrare scrisă şi comunicarea scrisă 

la Primărie pentru a lua măsurile legale asupra elevilor şi părinţilor/tutorilor lor; 

• Între 70 – 79 absenţe nemotivate nota la purtare este 3, mustrare scrisă şi comunicarea scrisă 

la Primărie pentru a lua măsurile legale asupra elevilor şi părinţilor/tutorilor lor. 

• Între 80 – 89 absenţe nemotivate nota la purtare este 2, mustrare scrisă şi comunicarea scrisă 

la Primărie pentru a lua măsurile legale asupra elevilor şi părinţilor/tutorilor lor. 

• Peste 90 absenţe nemotivate nota la purtare este 1 şi  comunicarea scrisă la Primărie pentru a 

lua măsurile legale asupra elevilor şi părinţilor/tutorilor lor. 

(2) Înainte de aplicare sancţiunile vor fi analizate de catre diriginte, Consiliul clasei, membrii 

Comisiei de disciplină, director, Consiliul profesoral care vor avea în vedere prevederile ROFUIP şi 

ROFUI.  

 

 

 

 

4.4. SERVICIUL ÎN UNITATEA ŞCOLARĂ ŞI ÎN CLASĂ  
 

Art.92. Serviciul în şcoală este organizat de către conducerea liceului şi se desfăşoară zilnic, 

în două schimburi, între orele 7,30 – 18,30, la liceu şi într-un schimb, între orele 7,30 – 14,00,   la 

structurile arondate.  

Art.93. Directorul adjunct întocmeşte lunar graficul cu profesorii şi maiştrii de serviciu pe 

liceu, iar graficul cu elevii de serviciu pentru cele două corpuri de clădiri şi cele două schimburi, de 

comun acord cu dirigintele. 
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Art.94. Graficele cu profesorii de serviciu şi cu elevii de serviciu  pentru structurile arondate 

se întocmeşte de profesorii coordonatori ai fiecărei unităţi şcolare. 

Art.95. Graficele vor fi a fişate în timp util. Obligaţia de a efectua serviciul pe şcoală o au 

toate cadrele didactice.  

Art.96. Se definesc următoarele categorii de servicii pe şcoală pentru elevi:  

a) Elev serviciu la intrarea în şcoală.  

b) Elev de serviciu pe clasă. 

c) Şeful clasei.   

Art.97. La serviciul pe școală pot activa elevii din clasele VII-XII. La nevoie pot participa și 

elevii din clasa a VI-a.  

 

4.4.1. ELEVII DE SERVICIU ÎN  ŞCOALĂ 

 

Art.98. 1)Elevii de serviciu pe şcoală poartă ecuson. Ei sunt scutiţi de prezenţa la ore în ziua 

efectuării serviciului. 

             2)Serviciul pe şcoală se efectuează între orele 7.30 – 12.50 schimbul I și 13.00-18.30 

schimbul al II-lea, de câte 2 elevi.  

              3) Funcţia de elev de serviciu se va desfășura conform unui tabel stabilit de comun 

acord cu dirigintele clasei și va fi afișat la avizierul elevului de serviciu;                

Art.99. Atribuţiile elevului de serviciu pe scoală sunt următoarele: 

             a)Se prezintă la școală cu ½ oră înaintea începerii cursurilor; 

                               b)Respectă indicaţiile profesorului de serviciu; 

                               c)Salută politicos persoanele care intră în şcoală , legitimându-le şi îndrumându-le la 

cancelarie sau secretariat(într-un registru special se va trece numele şi prenumele persoanelor ,seria şi 

numărul BI/CI, intervalul staţionării în şcoală , locul unde intenţionează să meargă); 

                               d)Îi observă , pe timpul pauzelor , pe cei care produc incidente sau distrug bunuri 

materiale, înştiinţându-l imediat pe profesorul de serviciu. 

                              e)Nu permite elevilor, după ce sună de intrare, să rămână pe holuri,  în grupuri sanitare, 

deranjând astfel procesul de învăţământ; 

                              f) Elevul de serviciu  aflat la intrarea principală nu va permite accesul elevilor din 

schimbul al II-lea pe holuri,  înainte de ora 12.50; 

                              g)Elevul de serviciu va avea ţinută decentă şi ecuson special pentru a fi recunoscut; 

                              h)Are obligaţia de a aduce la cunoştinţa directorului sau profesorului de serviciu orice 

incident apărut în desfăşurarea programului; 

                              i)La acţiuni metodice, culturale conduce invitaţii şi participanţii spre sălile/ locurile de 

desfăşurare ; 

            j)Nu părăsește sectorul în care a fost repartizat decât cu acordul profesorului de 

serviciu; 

                              k)În caz de urgență apelează la ajutorul oricărui angajat al școlii. 

                 Art.100. Încălcarea prevederilor, absentarea nemotivată de la serviciul pe şcoală, părăsirea 

postului înainte de terminarea programului, nesemnalarea problemelor care apar profesorului de serviciu 

se vor sancţiona conform ROFUI sau Statutul elevului. 

 

4.4.2. ELEVII DE SERVICIU ÎN CLASĂ 
 

Art.101. Zilnic, elevii efectuează serviciul pe clasă, în baza unui grafic întocmit de profesorul 

diriginte.  

Art.102. Atribuţiile elevului de serviciu pe clasă sunt următoarele:  

a) Urmăreşte prezenţa elevilor pe întreaga durată a cursurilor şi comunică profesorilor, la 

începutul fiecărei ore, lista elevilor absenţi;  

b) Asigură creta şi buretele pentru tablă, o întreţine curată;  

c) Veghează la păstrarea curăţeniei în clasă, atrage atenţia elevilor să nu arunce hârtii sau 

resturi alimentare pe pardoseală şi să folosească pentru acestea coşul de gunoi;  

d) Aeriseşte clasa pe durata pauzelor;  

e) Controlează împreună cu şeful clasei, dacă în timpul folosirii clasei de către alţi elevi (la 

orele de limbi moderne, la teze etc.) s-a păstrat integritatea tuturor bunurilor şi sesizează imediat 

dirigintelui,administratorului sau conducerii şcolii neregulile constatate;  
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f) Se prezintă în ziua serviciului cu 15 minute mai devreme pentru a verifica starea clasei şi a 

face eventualele retuşuri; rămâne la sfârşitul cursurilor până la plecarea ultimului coleg din sală, verifică 

starea clasei şi o încuie sau o predă personalului de îngrijire.  

 

4.4.3. ŞEFUL CLASEI 
 

Art.103. Pentru asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la nivelul fiecărei clase, 

păstrarea integrităţii bunurilor din  dotare  şi  realizarea  legăturii  dintre  colectivul  de  elevi  şi  diriginte,  

profesor  sau conducerea unităţii şcolare, se instituie funcţia de şef al clasei şi cea de locţiitor al şefului de 

clasă. Şeful clasei este numit de dirigintele  clasei  dintre  elevii  cu un comportament  exemplar  şi cu o 

situaţie  bună la învăţătură, în urma consultării colectivului de elevi al clasei.  În absenţa şefului clasei, 

dirigintele numeşte operativ un înlocuitor al acestuia.  

Art.104. Atribuţiile şefului clasei sunt:  

a) Veghează asupra păstrării ordinii în clasă pe durata pauzei sau în lipsa profesorului din 

clasă.  

b) Atrage atenţia elevilor care au un comportament necuviincios faţa decolegi, deteriorează 

bunurile din sala de clasă şi aduce la cunoştinţa dirigintelui aceste abateri.  

c) Controlează  la  începutul  programului  zilnic  starea  bunurilor  care  aparţin  clasei  şi  

sesizează, administratorului sau conducerii şcolii neregulile constatate.  

d) Informează profesorii clasei, dirigintele sau conducerea şcolii despre doleanţele,  

propunerile, iniţiativele sau nemulţumirile colectivului de elevi.  

e) Coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă.  

f) Este membru în Consiliul clasei.  
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CAPITOLUL V - Personalul didacţic 
auxiliar s i nedidacţic 

Art.105. Personalul din toate sectoarele administrative are obligativitatea să respecte 

programul zilnic de 8 ore stabilit şi aprobat de Consiliul de Administraţie, să răspundă solicitărilor 

conducerii şcolii în cazul rezolvării unor probleme obişnuite sau de urgenţă, să respecte îndatoririle 

prevăzute în fişa postului.  

Art.106. Învoirile de la program pentru rezolvarea unor probleme personale se vor face numai 

prin cerere scrisă, avizată de conducerea şcolii.Numărul zilelor libere este de 3și vor fi scăzute din 

numărul total de zile de concediu de odihnă. 

Art.107. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic are dreptul la o pauză de masă de 15 

minute, care se include  în programul de lucru. Nerespectarea  acestor  prevederi  se sancţionează  potrivit 

Codului Muncii aflat în vigoare. 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI - Pa rinţ ii 

 

Art.108. Părinţii sunt obligaţi să cunoască Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Unităţii de Învăţământ şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţămant 

Preuniversitar de Stat şi Particular. 

Art.109. Părinţii sunt obligaţi să sprijine copiii în respectarea prevederilor Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare a Unităţii de Învăţământ. 

Art.110. Părintele/reprezentantul legal este direct răspunzător de ţinuta, comportarea şi 

frecvenţa elevului. 

Art.111. Părintele / reprezentantul legal răspunde de comportamentul elevului şi în afara 

şcolii; răspunde de orice acţiune a copilului iniţiată / desfăşurată în şcoală sau în afara ei, care ar putea 

aduce atingere prestigiului acesteia; 

Art.112. Părintele / reprezentantul legal este obligat să semneze de luare la cunoştinţă a 

notelor obţinute şi să semneze carnetul de note. 

Art.113. Părintele / reprezentantul legal este obligat să ia legătura cu dirigintele / învăţătorul, 

cel puţin, o dată pe lună. 

Art.1114. Părinţii / reprezentantul legal remediază, în maximum 7 zile, pagubele materiale, de 

orice fel, aduse obiectelor aflate în patrimoniul şcolii (făcute de proprii copii). 

Art.115. La propunerea Comitetului de Părinţi, părintele/reprezentantul legal care nu se poate 

achita de sarcinile financiare stabilite poate efectua activităţi în şcoală, în funcţie de necesităţi. 

Art.116. Părintele / reprezentantul legal trebuie să aibă o atitudine potrivită faţă de şcoală, 

demonstrând respect faţă de toate cadrele didactice. 

Art.117. Se interzice intervenţia părinţilor în vederea favorizării elevilor. 

Art.118. Discuţiile părinţilor cu profesorii să aibă loc numai în cadrul orelor de consiliere, a 

şedinţelor cu părinţii sau a unor situaţii exceptionale. 

Art.119. Părintele / reprezentantul legal să evite abordarea insistentă a profesorilor cu scopul 

favorizării elevilor. 

Art.120. Părintele / reprezentantul legal să nu întrerupă orele de curs  pentru a vorbi cu  

profesorul/dirigintele  pe motiv că ”era în trecere”. 

Art.121. În cazul atitudinii jignitoare față de orice cadru didactic și tot personalul școlii prin 

diverse modalități părinţii vor fi sancţionaţi cu mustrare în faţa comitetului de părinţi. 
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Art.122. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului din învățământul primar are 

obligația să-l însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor de curs să-l 

preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel de activitate, 

împuternicește o altă persoană. 

Sa rez.pr erarhic si sa e prez l director cu programare 

 

 

 

 

CAPITOLUL VII - “Zilele liceului” 

Art.123. Anual, la începutul lunii noiembrie, în cadrul Liceului “M.Sadoveanu” se vor 

sarbatori “Zilelele Liceului”, eveniment pentru care vor fi respectate urmatoarele reguli:  

a) Programul pentru  “Zilelele Liceului “ va fi alcătuit de către responsabilul cu proiecte şi 

programe educative în colaborare cu Consiliul elevilor , conducerea colii, cadrele didactice, alte persoane 

care doresc să se implice .  

b) Programul va cuprinde  activităţi diverse: culturale, stiintifice, sportive etc., la fiecare 

activitate  putând să participe o clasă sau un grup de clase, începând de la gradiniţă până la clasele de 

liceu. Vor fi desemnate cadre didactice care să răspundă de organizarea şi desfăşurarea fiecărei activităţi 

în parte.  

c-sa participe i calit de invitati alte clase dar sa fie insotiti de prof 

Art.124. Conducerea şcolii, organizatorii pot atrage sponsorizări pentru acest eveniment,  

justificate de către  comisia de organizare a evenimentului.  
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CAPITOLUL VIII - Dispoziţ ii finale 

 

Art. 125. În Liceul „Mihail Sadoveanu” se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a 

oricărui alt fond destinat derulării examenelor/evaluărilor naţionale. 

Art. 126. (1) Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă elevilor, părinţilor 

şi personalului liceului în termen de 30 de zile de la aprobarea lui de către Consiliul de administraţie al 

Liceului „Mihail Sadoveanu”. 

(2) Prevederile din prezentul regulament care contravin viitoarelor norme legislative sunt nule. 

Art. 127. Unitatea de învățământ încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în 

momentul înscrierii antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract 

educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților.  

Art. 128. Din prezentul regulament face parte integrantă Anexa 1 – Contract educaţional. 

Art. 129. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul de 

administraţie al Liceului „Mihail Sadoveanu”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LICEUL ”MIHAIL SADOVEANU”, COMUNA BORCA ROFUI  2016-2017 

22 

 

 

Anexa 1 – Conţracţ educaţ ional 

Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, ale regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, 

aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.079/2016, ale Legii nr. 272/2004 

privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

se încheie prezentul: 

CONTRACT EDUCAŢIONAL  

I. Părțile semnatare 

1.  Unitatea de învățământ Liceul ”Mihail Sadoveanu” cu sediul în localitatea Borca, județul Neamț, 

reprezentată prin director, domnul Amariei Vasile, 

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....................................................................tel.............................., 

3. Beneficiarii primari ai învățământului preuniversitar definiți, conform legii, drept antepreşcolari, școlari și 

elevi, reprezentat prin elevul.................................................................................................... . 

II. Scopul acordului: asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ prin implicarea și 

responsabilizarea părților implicate în educația beneficiarilor primari ai educației. 

III. Drepturile părților: drepturile părților semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în 

Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar și în 

Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ. 

IV. Părțile 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 și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de protecție a muncii, de 

protecție civilă și de pază 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 și secundari ai educației sunt corect și la timp informați cu prevederile 

legislației specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învățământ să aibă o ținută morală demnă, un comportament responsabil, în concordanță cu 

valorile educaționale, pe care să le transmită beneficiarului primar; 

f) să sesizeze, la nevoie instituțiile publice de asistență socială/educațională specializată, direcția generală de 

asistență socială și protecția copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, integritatea fizică și 

psihică a beneficiarului primar al educației; 

g) să se asigure că personalul din învățământ nu desfășoară acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a 

beneficiarului primar al educației, viața intimă, privată și familială a acestuia; 

h) să se asigure că personalul din învățământ nu va aplica pedepse corporale și nu va agresa verbal sau fizic 

beneficiarul primar al educației; 

i) ca personalul didactic să evalueze direct beneficiarii primari ai educației, corect și transparent, și să nu 

condiționeze această evaluare sau calitatea prestației didactice la clasa de obținerea oricărui tip de avantaje; 

j) să desfășoare în unitatea de învățământ activități care respectă normele de moralitate și nu pun în niciun 

moment în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a beneficiarilor primari ai educației, respectiv a 

personalului unității de învățământ; 

k) să asigure că în unitatea de învățământ sunt interzise activitățile de natură politică și prozelitism religios. 

2. Beneficiarul secundar al învățământului preuniversitar are următoarele obligații: 
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a) asigură frecvența școlară a beneficiarului primar în învățământul obligatoriu și ia măsuri pentru școlarizarea 

acestuia, până la finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea beneficiarului primar al educației în unitatea de 

învățământ, în vederea menținerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru evitarea degradării stării de 

sănătate a celorlalți beneficiari direcți din colectivitate/unitatea de învățământ; 

c) cel puțin o dată pe lună ia legătura cu educatoarea/învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul 

preșcolar/profesorul pentru învățământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția beneficiarului 

primar al educației; 

d) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii, cauzate de beneficiarul primar al 

educației; 

e) respectă prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a unității de învățământ; 

f) nu agresează fizic, psihic, verbal personalul unității de învățământ. 

3. Beneficiarul primar are următoarele obligații: 

a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși cunoștințele 

prevăzute de programele școlare; 

b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educației din învățământul de stat, particular și 

confesional autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri și la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de învățământ, în 

cazul beneficiarilor primari din învățământul obligatoriu, înscriși la cursuri cu frecvență redusă; 

d) de a avea un comportament civilizat și o ținută decentă în unitatea de învățământ; 

e) de a respecta Regulamentul de organizare și funcționare a unității de învățământ, regulile de circulație, 

normele de securitate și de sănătate în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor, normele de protecție a 

mediului; 

f) de a nu distruge documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din 

portofoliul educațional etc.; 

g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și mijloace de 

învățământ, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spatii de învățământ etc.); 

h) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învățământ, materiale care, prin conținutul lor, atentează la 

independența, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța; 

i) de a nu organiza/participa la acțiuni de protest, altfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

j) de a nu deține/consuma/comercializa, în perimetrul unității de învățământ, droguri, substanțe etnobotanice, 

băuturi alcoolice, țigări; 

k) de a nu introduce și/sau face uz, în perimetrul unității de învățământ, de orice tipuri de arme sau alte produse 

pirotehnice, cum ar fi muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și spray-uri lacrimogene, paralizante sau 

altele asemenea care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației 

și a personalului unității de învățământ; 

l) de a nu poseda și/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

m) de a nu aduce jigniri și de a nu manifesta agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de 

personalul unității de învățământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violență în unitatea de învățământ și 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 are valabilitate până la finalizarea de către beneficiarul primar a 

ciclului de învățământ(preșcolar/primar/gimnazial/liceal/postliceal) în unitatea de învățământ.  

VI. Alte clauze: - Nerespectarea, din culpă, de către părinte sau reprezentantul legal, a obligației privind 

asigurarea frecvenței școlare a elevului în învățământul obligatoriu constituie contravenție și se sancționează cu 

amendă conform legii; - Nerespectarea, de către beneficiarul primar, a prevederilor prezentului contract atrage 

după sine aplicarea sancțiunilor disciplinare în conformitate cu legislația în vigoare; - Nerespectarea de către 
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unitatea de învățământ a obligațiilor asumate prin prezentul contract, atrage aplicarea sancțiunilor conform 

legislației în vigoare. 

 

Încheiat astăzi,........................, în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 

 

Am luat la cunoștință, 

   Unitatea școlară,            Beneficiar secundar*),       Beneficiar primar, elevul,(în vârstă de cel 

puțin 14 ani) 

...................................................    .......................................................            ...................................................... 

 

 

 

*) Părintele/Tutorele/Susținătorul legal, pentru elevii din învățământul ante preșcolar, preșcolar, primar, 

gimnazial și liceal, respectiv elevul, pentru învățământul postliceal. 

 


