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CAPITOLUL I 

 

Art. 1  

Conform Art. 241 din Codul Muncii Regulamentul intern se întocmeşte de către 

angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz. 

Regulamentul intern este actul prin care angajatorul stabileşte regulile de desfăşurare a 

activităţii în unitatea respective. 

Prin întermediul său se manifestă puterea de directivare de care acesta dispune în 

temeiul dispoziţiilor legale. 

Întocmirea regulamentului este atributul exclușiv al angajatorului. 

Sîndicatul sau reprezentanţii salariaţilor sunt doar consultaţi. Rezultă că această 

consultare este facultativă; prin urmare, şi în lipsa ei regulamentul este valabil. 

Dar consultarea este recomandabilă deoarece  participând la elaborarea lui şi salariaţii, se 

creează astfel premisa respectării acestuia de destînatarii săi 

Art. 2 

Regulamentul intern cuprinde cel puţin următoarele categorii de dispoziţii: 

a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii; 

b) reguli privind respectarea principiului nediscrimînării şi al înlăturării oricărei forme de 

încălcare a demnităţii; 

c) drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor; 

d) procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor îndividuale ale salariaţilor; 

e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate; 

f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile; 

g) reguli referitoare la procedura disciplinară; 

h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice; 

i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor 

Art 3 

(1) Regulamentul intern se aduce la cunoștința salariaţilor prin grija angajatorului şi îşi produce 

efectele faţă de salariaţi din momentul încunoştînţării acestora. 

(2) Obligaţia de informare a salariaţilor cu privire la conținutul regulamentului intern trebuie 

îndeplinită de angajator. 

(3) Modul concret de informare a fiecărui salariat cu privire la coținutul regulamentului intern se 

stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, după caz, prin coținutul regulamentului 

intern. 

(4) Regulamentul intern se afişează la sediul angajatorului. 

Art. 4 

Orice modificare ce intervine în coținutul regulamentului intern este supusă procedurilor 

de informare prevăzute la art. 243, conform art 244 din Codul Muncii, cu modificările  și 

completarile ulterioare. 

(1) Orice salariat înteresat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile regulamentului 

intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său. 

(2) Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în regulamentul intern este de competenţa 

înstanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de 

către angajator a modului de soluţionare a seșizării formulate potrivit alin. (1) 

Art. 5.  
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Regulamentul intern reglementează raporturile de muncă din cadrul Liceului Tehnologic 

„Nicolae Bălcescu” şi conţine norme privind desfăşurarea activităţilor instructiv - educative cu 

caracter şcolar şi extraşcolar, a activităţilor de natură administrativă, financiar - contabilă şi de 

secretariat.  

Art. 6.  
(1) Regulamentul intern este elaborat de către un colectiv de lucru, numit de Consiliul de 

Administrație şi coordonat de un cadru didactic.  

(2) Regulamentul intern este adus la cunostința Consiliului Reprezentativ  al Părinților şi 

Consiliului   Școlar  al Elevilor 

(3) Regulamentul intern este dezbătut şi avizat în şedinţa Consiliului Profesoral şi aprobat de 

Consiliul de administrație.  

Art. 7. Prezentul regulament se aplică în incinta liceului şi în spaţiile anexă (curtea școlii, căile 

de acces în curtea școlii și în școală, sala de sport) pentru tot personalul salariat al liceului, elevi, 

părinţi/reprezentanţi legali ai elevilor. 

Art. 8. (1) Prezentul regulament oferă cadrul organizatoric, potrivit legislaţiei în vigoare, de 

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

religioasă.  

(2)Comunicarea prin email este considerată cale oficială pentru transmiterea informațiilor în 

unitatea de învățământ.Fiecărui cadru didactic îi revine obligația de a verifica zilnic poșta 

electronică. 

Art. 9.  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, primejduînd sănătatea 

fizică sau psihică a elevilor sau a personalului unităţii.  

CAPITOLUL II 

Organizarea unității de învățământ 

 

Art. 10 (1) În situații speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata 

pauzelor , prevăzute în ROF 2020-2021, al Liceului Tehnologic ,,Nicolae Bălcescu,, Flămânzi, 

pot fi modificate, la propunerea  a directorului, prin hotărârea Consiliului de Administrație.  

(2) Serviciul secretariat îşi desfăşoară programul în intervalul 8 – 16, programul de lucru cu 

elevii fiind 13-15 iar serviciul contabilitate îşi desfăşoară programul în întervalul 8-16. 

(3)Accesul elevilor la secretariat este permis conform programului afişat. Carnetele de elev sunt 

avizate de secretariat prin intermediul diriginţilor şi învăţătorilor.  

Art. 11. (1) Intrarea la cursuri a elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal se face pe uşa 

dinspre curtea interioară, în întervalul 7.45 – 8.00, pentru elevii din schimbul I, şi între orele 

13.50 – 14.00, pentru elevii din schimbul al II-lea. Ieşirea elevilor de la cursuri se face pe uşa 

dinspre scara elevilor.  

(2) Accesul elevilor în liceu se face pe baza carnetului de elev.  

(3) In perioada 14.09-15.10.2020, programul scolar se va desfasura avand ora de 45 de minute si 

pauza de 5.Accesul in curtea scolii se va face conform Anexei 1 

Agenții de securitate au obligația de a verifica prin sondaj elevii. 

Art. 12. – După ora 20.00, persoanele rămase în liceu trebuie să aibă acordul conducerii.Prezenţa 

în liceu în afara orelor de curs, pentru orice activitate, inclusiv pentru ore de pregătire 

suplimentară, este permisă numai cu acordul conducerii unităţii.  

Art. 13 (1) Accesul persoanelor străine, inclusiv al părinţilor / tutorilor elevilor, este permis în 

urma verificării identităţii acestora, a consemnării în Registrul vizitatorilor la intrarea în unitatea 

de învățământ. 
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 (2) În cazul şedinţelor cu părinții sau al oricăror activităţi ce impun prezenţa persoanelor străine 

în şcoală, organizatorii vor prezenta intrarea în școală  lista nominală cu participanții. 

(3) Accesul autovehiculelor în incinta liceului 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 aparțin salvării, poliţiei, jandarmeriei sau ale celor care așigură întervenţia 

operativă pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor de apă, electricitate, gaze, telefonie, 

internet, etc.  

Art. 14. Este interzisă intrarea în liceu a persoanelor aflate sub înfluenţa băuturilor alcoolice, a 

celor turbulente sau care au intenția vădită de a tulbura ordinea şi liniștea. De asemenea, este 

interzisă intrarea pesoanelor însoţite de câini, cu arme sau obiecte contondente, cu substanţe 

toxice, explozive - pirotehnice, iritante lacrimogene, uşor înflamabile, cu materiale cu caracter 

obscen sau instigator, cu stupefiante sau băuturi alcoolice.  

Art. 15. Elevii pot părăsi incinta liceului în timpul desfăşurării programului şcolar doar pentru 

motive bine întemeiate şi dovedite (adeverință de la cabinetul medical al liceului, învoire scrisă 

de la părinte / tutore, trimitere de la medicul de familie pentru rezolvarea unor probleme de 

sănătate). De asemenea, elevii mai pot părăsi liceul 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 unității de învățământ în 

timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau al 

învățătorului / institutorului / profesorului pentru învățământul primar/ profesorului diriginte.  

În toate cazurile menţionate mai sus elevii minori  nu pot părăsi incinta liceului decât 

însoţiţi de către părinți  /tutori legali.  

Art. 16.  În Liceul Tehnologic ,,Nicolae Bălcescu,, funcţionează comisii de lucru cu caracter 

permanent şi ocazional, constituite prin decizia directorului unităţii, a căror componenţă este 

stabilită la începutul fiecărui an şcolar în cadrul ședinței Consiliului de administrație. 

Art. 17. (1) În Liceul Liceul Tehnologic ,,Nicolae Bălcescu” funcţionează  comisii metodice cu 

caracter permanent, precum și comisiile conform articolului  79 din ROFUIP. 

Art .18 Alte comisii cu  caracter permanent: 

( 1) Conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ  

Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar  este alcătuită din 3-5 

membri: 

- 1-2 cadre didactice;   

- 1 reprezentant al părinți lor; 

- 1 reprezentant al elevilor; 

(2) Componenţa Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar se 

stabileşte prin decizia internă a directorului Liceului Tehnologic „Nicolae Bălcescu”, după 

discutarea şi aprobarea ei în consiliul de administrație. 

(3) Comisia are obligaţia de a susține aplicarea Regulamentului intern al unităţii de 

învăţământ preuniversitar, de a colabora cu autorităţile judeţene şi cu cele locale pentru a creşte 

siguranța în unitatea de învăţământ preuniversitar. 

(4) Comisia elaborează un raport semestrial privind asigurarea siguranței elevilor în unitatea 

de învăţământ preuniversitar. 

(5) Comisia întocmeşte o bază de date referitoare la elevii cu potenţial violent, aceştia fiînd 

încluşi în programe speciale de educaţie, dar şi de consiliere, fie de către psihologul şcolar, fie  în  

cazurile vor fi referite Centrului Judeţean de Resurse şi Asistență Educaţională (aflat în incinta 

Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Botoşani) 

(6) Periodic, se vor desfăşura acţiuni ample de identificare a elevilor care lipsesc nemotivat 

de la ore. Vor fi verificate barurile, cluburile, internet-cafeurile, etc. de către echipe mixte, 

formate  
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(7)  

 

 

 

 

 

 

din reprezentaţi ai ISJ, Poliţiei, Consiliului elevilor, părinți lor şi mass-media locale, urmând ca 

elevii gășiţi în aceste spaţii, în timpul programului şcolar, să fie sancţionaţi. 

Atribuţiile Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar sunt următoarele: 

(a) gestionează sistemul de comunicare între şcoală, autorităţi şi familie pentru identificarea, 

monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă/înfracţiunilor, prin implicarea tuturor factorilor 

educaţionali; 

(b) sesizează conducerea şcolii şi comisia judeţeană Botoşani pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în mediul şcolar în legătură cu fenomenele şi actele de violenţă constatate; 

(c) analizează cauzele fenomenelor şi actelor de violenţă constatate; 

(d) realizează planul operaţional privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar, 

adaptat condiţiilor şcolii şi în concordanţă cu strategia naţională pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei în mediul şcolar, cu planul comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti şi cu planul 

managerial al directorului; 

(e) urmăreşte modalităţile de aplicare a prevederilor legale, privind creşterea siguranței la 

nivelul şcolii; 

(f) evaluează şi monitorizează activităţile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul 

şcolar propriu; 

(g) elaborează semestrial un raport de activitate şi îl transmite comisiei judeţene pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar. 

(h) Activitatea Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar se 

desfăşoară după un regulament propriu, discutat şi aprobat în consiliul de administrație. 

(i) Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar urmăreşte aplicarea 

Legii Nr. 29/ 2 martie 2010, de modificare şi completare a Legii 35/2007, privind creşterea 

siguranței în unităţile de învăţământ, a Legii 35/2007, a Ordinului 1409/2007 pentru aprobarea 

Strategiei MECTS cu privire la reducerea fenomenului  de violenţă în unităţile de învăţământ 

preuniversitar, a Anexei la OMECTS Nr. 1409/26.09.2007. 

(2) La nivelul Liceului Tehnologic „Nicolae Bălcescu” se constituie şi funcţionează comisia 

pentru combaterea discriminării  și promovarea interculturalității 

a) Comisia are drept scop promovarea, în cadrul unităţii de învăţământ, a principiilor şcolii 

încluzive. Şcoala încluzivă este o şcoală prietenoasă şi democratică, care valorifică diverșitatea 

culturală, o şcoală în care toţi copiii sunt respectaţi şi întegraţi fără discrimînare şi excludere 

generate de origînea etnică, deficienţe fizice sau mentale, origîne culturală sau socio-economică, 

limbă maternă. Prevenirea şi eliminarea fenomenului de segregare şcolară, care reprezintă o 

formă gravă de discriminare, constituie o condiţie imperativă pentru implementarea principiilor 

şcolii încluzive. 

b) Comisia va fi formată din 3 sau 5 membri, astfel: un părinte, un cadru didactic şi unul din 

vicepreşedinţii consiliului şcolar al elevilor,  respectiv doi părinți , două cadre didactice şi unul 

din vicepreşedinţii consiliului şcolar al elevilor. La şedinţele de lucru ale comisiei sunt învitaţi să 

participe, în calitate de observatori, reprezentanţi ai ONG-urilor cu activitate în domeniul 

drepturilor omului. 

C ) Principalele responsabilităţi ale Comisiei pentru prevenirea discriminării sunt următoarele:  

- elaborarea unui plan de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discrimînării, în scopul 

așigurării respectării în unitatea de învăţământ a principiilor şcolii încluzive; 
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- colaborarea cu  părinții, mediatorii şcolari, Avocatul elevului, Direcţia Generală de Asistență 

Socială şi Protecţia Copilului, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discrimînării, ONG-uri cu 

activitate în domeniul drepturilor omului şi alţi factori interesați în scopul prevenirii şi 

combaterii cazurilor de discrimînare; 

- elaborarea şi implementarea unor coduri de conduită a personalului şi a elevilor, care să 

reglementeze comportamentele nondiscrimînatorii la nivelul unităţii de învăţământ. Politica 

unităţii de învăţământ în acest sens şi procedurile respective trebuie să fie clare, coerente, 

consecvent aplicate şi să presupună atât sancţiuni, cât şi o abordare constructivă. 

- transmiterea de propuneri de măsuri disciplinare, către Consiliul de Administrație,  în cazul 

încălcării, de către personalul unităţii de învăţământ şi de către elevi, a codurilor de conduită şi a 

legislaţiei în vigoare referitoare la faptele de discriminare.  

- identificarea şi analiza cazurilor de discrimînare şi înaintarea de propuneri de soluţionare a 

acestora, Consiliului de Administrație, directorului unităţii de învăţământ sau Consiliului 

Profesoral, după caz; 

- prevenirea şi medierea conflictelor apărute ca urmare a aplicării măsurilor ce vizează 

respectarea principiilor şcolii încluzive; 

- sesizarea autorităţilor competente în cazul identificării formelor grave de discrimînare; 

-monitorizarea şi evaluarea acţiunilor întreprinse pentru prevenirea şi combaterea discrimînării; 

-elaborarea şi monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este cazul; 

- elaborarea, anuală, a unui raport care să conţînă referiri la acţiunile întreprinse pentru 

prevenirea discrimînării şi cu privire la rezultatele obţînute în rezolvarea cazurilor de 

discrimînare şi, după caz, segregare. Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discrimînării 

este înclus în  raportul anual cu privire la activitatea desfăşurată de unitatea de învăţământ; 

Art 19. La nivelul Liceului Tehnologic „Nicolae Bălcescu” se constituie şi funcţionează comisii 

de lucru, prevăzute de legislaţia în vigoare, conform  anexei la prezentul regulament 

Art. 20.  În cadrul liceului funcţionează Centrul de Documentare și informare, pe baza 

regulamentului elaborat de Mînisterul Educaţiei și Cercetării Stiînţifice şi a unui regulament 

propriu întocmit de conducerea unităţii.  

Art. 21. În cadrul liceului, funcţionează Cabinetul de asistență pșihopedagogică, aflat sub 

coordonarea şi monitorizarea CJRAE Botosani  

Art. 22 În cadrul liceului, funcţionează Cabinetul medical.  

Art. 23. În unitatea de învăţământ fumatul este interzis, conform prevederilor legislaţiei în 

vigoare, inclusiv utilizarea țigării electronice. 

 

CAPITOLUL III 

Personalul liceului  

Art. 24.(1)  Personalul din Liceul Tehnologic ,,Nicolae Bălcescu,, este format din personal 

didactic, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic sau administrativ.  

(2) Personalului din Liceul Tehnologic ,,Nicolae Bălcescu îi este interzis să desfăşoare acţiuni de 

natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.  

(3)  Personalul din liceu are obligaţia să seșizeze, la nevoie, instituțiile publice de asistență 

socială şi protecţie a copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, întegritatea fizică 

şi psihică a elevilor.  

(4)  Personalului din liceu îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze 

verbal, fizic sau emoţional elevii sau colegii.  

(5) Selecţia personalului se face prin concurs/examen, conform normelor legale în vigoare.  

(6) Angajarea personalului se face prin încheierea contractului îndividual de muncă de către 

directorul liceului. 

(7) cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice de nicio 

autoritate şcolară sau publică. Prin excepţie, nu se consideră perturbare a cadrelor didactice în 
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timpul desfăşurării activităţii didactice întervenţia autorităţilor şcolare sau publice în situațiile în 

care sănătatea fizică sau psihică a elevilor ori a personalului este pusă în pericol în orice mod, în  

 

 

 

 

urma  constatării personalului de conducere, respectiv în timpul exerciţiilor de alarmare pentru 

situații de urgenţă 

(8) înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui 

care o desfășoară. Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrării activităţii didactice de către elevi 

sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv. 

 (9) personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate 

întreprinde acţiuni în nume propriu în afără acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează prestigiul 

învăţământului şi al liceului, precum şi demnitatea profesiei de educator;  

(10) cadrele didactice trebuie să între la timp la orele de curs iar la intrarea la ore să aibă  

catalogul clasei asupra lor pentru consemnarea absenţelor elevilor. Întârzierile repetate la orele 

de curs ale cadrelor didactice sunt considerate abateri de la acest regulament şi se sancţionează 

conform legislaţiei în vigoare. 

(11) cadrele didactice sunt obligate să semneze zilnic condica de prezenţă;sunt interzise orice fel 

de consemnări / modificări în condica de prezenţă, cu excepţia celor efectuate de către director  

(12) cadrele didactice trebuie să prezinte conducerii liceului în maximum 15 zile  de la începerea 

anului şcolar planificările calendaristice pentru materia pe care o predau şi pentru orele de 

dirigenţie, avizate de responsabilul comisiei metodice și înregistrate la secretariatul unității  

(13) cadrele didactice sunt obligate să anunţe conducerea liceului în cazul absenţei de la cursuri 

din motive medicale, pentru a se lua măsuri de suplinire a orelor;  

(14) cadrele didactice sunt obligate să aibă o ținuta vestimentară și morală decentă și demnă, să-

şi respecte toţi partenerii educaţionali, să folosească serviciile înstituţiei numai în scopuri 

educaţionale 

(15) cadrele didactice trebuie să-şi acorde respect reciproc şi sprijin colegilor şi personalului 

liceului în îndeplinirea obligaţiilor profesionale  

(16) cadrele didactice nu trebuie să angajeze discuţii cu elevii, cu părinții sau cu alte persoane 

referitoare la competenţa profesională a altor cadre didactice 

(17) nici un cadru didactic nu are voie să se substituie diriginteilui / învăţătorului clasei şi să 

motiveze absenţe, să comenteze situații din catalog. Toate aceste situații se vor limita la  

disciplina pe care o predă; 

(18) la ultima oră de curs a clasei cadrul didactic părăseşte ultimul sala 

(19) cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele cu părinții atunci când sunt solicitate 

de profesorii diriginți, de învăţători sau de conducerea liceului  

(20) cadrele didactice sunt obligate să participe la şedinţele Consiliului profesoral şi ale 

Consiliului profesoral al clasei. Absența nemotivată se consideră abatere disciplinară 

(21) cadrele didactice vor consemna în catalog și în carnetele elevilor notele obținute la evaluări 

până la finalul orei;  

(22) este interzis cadrelor didactice să consume băuturi alcoolice în incinta  școlii sau să vină la 

școală în stare de ebrietate. 
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                     CAPITOLUL IV 

Serviciul pe școală al cadrelor didactice 
 

Art. 24  

(1) Serviciul pe şcoală este obligatoriu pentru toate cadrele didactice şi reprezintă un indicator 

important în evaluarea activităţii. Refuzul exercitării serviciului pe şcoală se consideră abatere 

disciplinară.  

 (2) Serviciul pe şcoală se organizează pe baza unui grafic întocmit   de conducere și adus la 

cunoștința  personalului. Observaţiile profesorilor de serviciu se trec în Registrul de procese-

verbale încheiate cu ocazia efectuării serviciului pe şcoală, care se completează la încheierea 

activităţii . 

(3) Activitatea profesorului de serviciu se desfăşoară pe durata unei serii de curs  

(4) Profesorul de serviciu are următoarele atribuţii:  

a) controlează împreună cu personalul de pază accesul elevilor în liceu la începutul programului 

şi pe parcursul acestuia ; 

b) verifică ținuta elevilor pe toată durata programului de curs din ziua respectivă  

c) are în  vedere securitatea elevilor pe durata pauzelor;  

d) controlează starea de curăţenie şi respectarea normelor de igienă din şcoală la începutul şi la 

sfârşitul orelor de curs;  

e) asigură securitatea cataloagelor, a altor documente şi a aparaturii electronice din cancelarie;  

f) verifică prezenţa cadrelor didactice la ore şi asigură suplinirea celor absente împreună cu 

directorul; 

g) verifică ordinea şi disciplina în pauze ; 

i) consemnează în registrul de abateri școlare numele și prenumele elevului și abaterea săvârșită 

de acesta;  

h) ia măsuri de atenuare a conflictelor apărute în şcoală şi informează conducerea liceului; 

i) supraveghează persoanele străine intrate în şcoală ; 

j) supraveghează respectarea normelor de protecţie a muncii, PSI şi de protecţie a mediului şi ia 

măsuri operative dacă este cazul. 

                      

CAPITOLUL V 

Profesorul diriginte  

Art.25 

(1) Profesorul diriginte are atribuţii şi responsabilităţi prevăzute în ROF  

a) coordonează activitatea Consiliului profesoral al clasei  

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

împreună cu acesta colectivul de elevi al clasei 

c) preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le 

este diriginte şi răspunde de păstrarea şi modernizarea acesteia alături de elevi, părinți, tutori sau 

susținători legali și de consiliul clasei conform 

d) prezintă elevilor şi părinților / tutorilor acestora prevederile Regulamentului intern la începutul 

fiecărui an şcolar pe baza de semnături. 
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                                      CAPITOLUL VI 

 

 

Elevii  

 

Art. 26 Elevii au dreptul la consiliere şi informare din partea cadrelor didactice în afără orelor de 

curs, la consiliere în scopul orientării profesionale, la consiliere psihologică şi socială prin 

personal de specialitate  

Art. 27 Elevii au dreptul la asistență medicală gratuită în liceu, prin cabinetul medical şcolar.  

Art. 28 Elevii au dreptul de a participa la activităţi extraşcolare realizate în cadrul liceului, în 

cluburi şi palate ale copiilor, în tabere şcolare, baze sportive, turistice şi de agrement sau în alte 

unităţi acreditate în acest sens, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare a 

acestora.  

Art. 29 (1) Elevii au dreptul să se asocieze, conform legii, în cercuri şi asociaţii științifice, 

culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut 

propriu, aprobat de director.  

(2) Dreptul la reuniune se exercită în afără programului zilnic, iar activităţile pot fi susținute în 

liceu, la cererea grupului țintă sau a coordonatorului acestuia, numai cu aprobarea directorului. În 

acest caz, aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de 

garanţii scrise, privind asigurarea de către organizatori a securităţii persoanelor şi bunurilor.  

(3) Într-un semestru, se aprobă absentarea pentru motive de ordin personal sau familial de 3 zile. 

Art. 30  Elevii au dreptul de a redacta şi difuza, cu acordul directorului, reviste / publicaţii 

şcolare proprii, al căror conținut nu afectează siguranța naţională, ordinea publică, sănătatea şi 

moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului regulament şi a altor 

regulamente şcolare.  

Art. 31. Elevii au şi alte drepturi prevăzute de R.O.F și  Statutul elevilor. 

Obligaţiile elevilor  
Art. 32. (1) Elevii de la învăţământul cu frecvenţă au obligaţia de a frecventa cursurile, fără să 

întârzie la orele de curs, cu respectarea programului zilnic, să între în clasă imediat după ce s-a 

sunat, aşteptând în liniște începerea lecţiei. De asemenea, elevii au obligaţia de a se pregăti la 

fiecare disciplină de studiu, de a-şi însuşi cunoștințele prevăzute de programele şcolare şi de a 

dobândi competenţele care determină profilul de formare a lor.  

(2) Elevii de la învăţământul cu frecvenţă redusă sunt obligaţi să se prezinte la cursuri şi la 

fiecare sesiune de examene organizată de liceu. 

(3) Conform prevederilor legale, elevii au obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia 

factorilor interesați portofoliul educaţional în integralitatea şi totalitatea componențelor sale.  

Art. 33 (1) Elevii trebuie să cunoască şi să respecte:  

a) legile statului  

b) ROFUIP, Statutul Elevului, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din 

învăţământul preuniversitar, Regulamentul Intern 

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

d) normele de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire şi de stîngere a încendiilor  

e) normele de protecţie civilă 

f) normele de protecţie a mediului 

(2) Elevii vor fi prezenţi în curtea școlii cu 10 minute înainte de începerea programului și vor 

intra în școală numai sub supravegherea cadrelor didactice de serviciu 

(3) După ce a sunat de intrare, elevii vor intra imediat în clase și vor aştepta cadrul didactic în 

liniște și pregătiţi pentru oră. 
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(4) Se interzice elevilor să rămână pe holuri după ce a sunat de intrare.  

(5) Întârzierea la oră va fi consemnată în catalog ca absență nemotivată sau motivată. La prima 

oră din schimb absențele se vor pune după primul sfert de oră. 

 (6) Absențele nemotivate  vor fi aduse la cunoştinţa dirigintelui sau directorului / directorului 

adjunct și părinților, imediat ce au fost constatate 

(7) În timpul orelor elevii trebuie să fie atenţi, să respecte cerințele fiecărui cadru didactic, să 

aibă un comportament demn, civilizat, respectuos. Abaterile repetate de la disciplina orei vor fi 

sancţionate conform regulamentului de ordine interioară a școlii.  

(8) Elevii nu au voie să părăsească sala de clasă în timpul orei, decât în cazuri deosebite și numai 

cu aprobarea cadrului didactic.  

(9) Orice distrugere materială produsă în clasă, pe holuri, în toalete va fi remediată sau plătită de 

cei în cauză conform  precizărilor din regulamentele în vigoare. 

(10) În pauze, se interzice elevilor să alerge pe holuri, să țipe sau să folosească sala de clasă ca 

loc de joacă.  

(11) Se interzice elevilor trântirea și lovirea uşilor cu piciorul. În timpul pauzelor uşile vor 

rămâne deschise.  

(12) Se interzice elevilor să distrugă instalaţia de apă sau să deterioreze instalaţiile sanitare din 

WC-uri. Orice defecţiune a acestora va fi adusă la cunoştinţa profesorilor de serviciu de pe 

holuri, personalului auxiliar de serviciu sau conducerii. 

(13) Se interzice elevilor deplasarea pe holurile destinate profesorilor.  

(14) Se interzice elevilor venirea la cancelarie și solicitarea unor cadre didactice. Excepţie fac 

cazurile deosebite: accidentări, îmbolnăviri, aducerea sau luarea unor materiale didactice.  

(15) Vor fi aspru pedepșite următoarele fapte: fumatul în școală sau în curte, aducerea și 

consumul băuturilor alcoolice, furturile, jocurile de noroc, deposedarea de bani și de alte obiecte 

a unor elevi. Asemenea acte vor fi aduse și la cunoștința instituțiilor abilitate 

(16)  În timpul pauzei elevii nu au voie sa părăsească curtea școlii. 

(17)  Se interzice elevilor să escaladeze copacii sau pe scările de acces, pe acoperişul școlii și/sau 

pe gardul școlii. 

(18) După terminarea programului elevii vor părăsi curtea școlii. 

(19) Se interzice elevilor ca sâmbăta, duminica și după terminarea programului să folosească 

curtea școlii ca spaţiu de joacă    

(20) Se interzice folosirea telefoanelor mobile în școală pe durata orelor de curs fără acordul 

profesorului. Dacă se produce acest eveniment, acestea vor fi confiscate de către profesor, elevul 

posesor va închide telefonul, își recuperează cartela SIM iar telefonul va fi înmânat de către 

profesorul în cauză dirigintelui elevului /directorului care îl va înmâna doar unuia dintre părinți  

sau reprezentantului legal. 

(21) Se interzice fotografierea / filmarea școlii și / sau spațiilor școlare / cadrelor didactice / 

elevilor, în alt scop decat cel educativ / didactic și distribuirea în mediul social, virtual  etc a 

acestor materiale media fără acordul  conducerii. 

(22)  Se interzice fumatul în școală / spații școlare. 
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Art. 34 (1) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat şi o ținută vestimentară adecvată și  

decentă, să poarte elementele de identificare  ale școlii atât în liceu, cât şi în curtea  acestuia 

(2) Ținuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru 

refuzarea accesului în perimetrul şcolii. 

(3) Prin „comportament civilizat” se înţelege:  

a) respectul manifestat faţă de colegi, faţă de cadrele didactice şi faţă de personalul didactic 

auxiliar şi nedidactic. 

O formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor promovate de 

către şcoala noastră o reprezintă situaţia în care orele de studiu, indiferent de conținuturile 

predate sau de profesorul de la catedră, se desfăşoară într-o atmosferă calmă şi liniştită  

b) evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate (fizică, psihică, verbală etc.)  

c) evitarea participării pe perioada pauzelor la jocuri de noroc sau alte jocuri ce le-ar putea 

periclita întegritatea corporală   

d) rezolvarea situațiilor conflictuale prin dialog şi în conformitate cu regulamentele şcolare 

(arbitrajul profesorului de serviciu, al dirigintelui, al directorului etc.) 

e) responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicarea în rezolvarea unor 

probleme, dorinţe sau nevoi, manifestate personal sau în numele clasei  

f) adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci când se produc 

incidente. Falsa solidaritate reprezintă de fapt complicitate şi tăinuirea adevărului. 

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

pericol siguranța elevilor şi a cadrelor didactice. 

h) de a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care 

au acces; 

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

 

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

instituțiile de învăţământ preuniversitar; 

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

către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei îndividuale conform 

procedurilor 

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

(inclusiv țigări electronice), substanţe etnobotanice şi să participe la jocuri de noroc 

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

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

lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta întegritatea fizică 

şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. Elevii nu pot fi deposedaţi de 

bunurile personale care nu atentează la siguranța personală sau a celorlalte persoane din unitatea 

de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale; 

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

al diriginților; 

o) să nu fotografieze sau să filmeze în incinta liceului, fără aprobarea conducerii; 

p) să nu părăsească incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără 

profesorului de serviciu; 

q) să nu aibă o atitudine de amenînțare pentru siguranța celorlalți elevi și/sau a personalului 

școlii  

 



12 
 

 

r) să nu arunce cu obiecte, apă sau bulgări de zăpadă pe fereastră, în incinta liceului sau în 

spaţiile anexă (curtea, aleile de acces, sala de sport)  

(4) „Ținuta decentă” presupune:  

a) băieţii trebuie să poarte pantaloni lungi de culoare închisa sau blugi. Băieţii nu au voie să 

poarte barbă sau cercei  

b) ținuta vestimentară a fetelor trebuie să fie neprovocatoare şi fără accesorii în exces. Trebuie să 

poarte fustă de culoare închisă, la nivelul genuchilor sau pantaloni lungi de culoare închisă sau 

blugi cu talie normală. Fetele nu trebuie să aibă părul şi unghiile vopsite în culori extravagante, 

nu au voie să folosească un machiaj strident, nu au voie să poarte cercei sau piercinguri în nară 

sau buză şi nici un număr mare de cercei în ureche. Părul lung trebuie să fie legat. 

c) atât băieţii, cât şi fetele, nu au voie să poarte piercinguri și tatuaje vizibile.  

d) fiecare cadru didactic pe parcursul orei este răspunzator de respectarea prevederilor ținutei 

decente a elevilor. 

Art. 35(1) Intrarea la cursuri a elevilor  se va face: corpul A –intrarea din spate;  corpul B-

învățământ primar-intrarea din  corp B extindere; corpul B - extindere  - intrarea de pe lateral 

ciclul liceal 

Art. 36  În timpul pauzelor, comunicarea elevilor cu cadrele didactice se face prin intermediul 

profesorilor de serviciu sau a personalului de serviciu; staţionarea elevilor pe holul din faţa 

cancelariei este interzisă.  

Art. 37.  Accesul elevilor la aparatura de specialitate se face numai sub supravegherea 

persoanelor autorizate-profesori de specialitate  

Art. 38  Toţi elevii sunt obligaţi să respecte normele şi instrucţiunile de utilizare a laboratoarelor, 

prezentate de profesorii de specialitate.  

Art. 39  Motivarea absenţelor elevilor se face conform prevederilor din  R.O.F și Statutul 

elevilor. Orice altă motivare a absențelor va fi adusă în scris la cunoștința dirigintelui. 

 

 

SERVICIUL PE CLASA 

Art. 40. 

(1) La nivelul fiecărei clase, zilnic 1-2 elevi efectuează serviciul pe clasă, în baza unui grafic 

întocmit de profesorul dirigintei.  

(2) Atribuţiile elevului de serviciu pe clasă sunt:  

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

începutul orei lista elevilor absenţi  

b) asigură curăţenia tablei 

c) veghează la păstrarea curăţeniei în clasă şi atrage atenţia elevilor să nu arunce hârtii sau resturi 

alimentare pe pardoseală şi să folosească pentru aceasta coşul de gunoi 

d) aeriseşte clasa pe timpul pauzei  

e) controlează împreună cu şeful clasei dacă pe timpul folosirii sălii de clasă de către alţi elevi s-

a păstrat întegritatea bunurilor şi sesizează profesorul de serviciu, dirigintele sau conducerea 

liceului asupra neregulilor constatate. 

 

 CAPITOLUL VII 

PĂRINȚII 

Art. 41. Părinții au calitate de beneficiari secundari ai educaţiei şi de parteneri educaţionali ai 

şcolii.  

Art. 42. În această dublă calitate, părinții au  drepturile prevăzute în R.O.F și ROFUIP precum 

și:  
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(1) au dreptul să fie informaţi periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriilor 

copii  

(2) au dreptul să se intereseze numai referitor la situația propriilor copii ; 

(3) au dreptul de acces în incinta liceului, pe ușa  principală de la corpul A în următoarele cazuri:  

- au fost solicitaţi sau programaţi pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul liceului  

- desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice  

- depun o cerere / alt document la secretariatul liceului  

- participă la întâlnirea lunară cu diriginteile clasei / profesorul pentru învăţământ preșcolar / 

primar. 

 (4) aducerea la cunoștința a  situațiilor conflictule  care nu au fost soluționate de diriginte  se va 

face  în scris conducerii unităţii. În caz de nerezolvare, Inspectoratului Şcolar al Județului 

Botoșani 

(5) părinții / tutorii legali răspund pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de 

elev 

(6) au obligația de a însoți elevul de la învățământul preșcolar / primar până la intrarea în școală, 

iar la terminarea orelor de a-l prelua. În cazul în care nu poate desfășura această activitate, 

împuternicește o altă persoană.  

(7) este interzis părinților să agreseze fizic, psihic sau verbal elevii şi personalul liceului. 

 

CAPITOLUL VIII 

ABATERILE DISCIPLINARE ȘI SANCTIUNILE APLICABILE 

 

Art. 43 Conform art. 247 din Codul Muncii (1) Angajatorul dispune de prerogativă 

disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de 

câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară. 

(2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau 

inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, 

regulamentul intern, contractul îndividual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, 

ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. 

(3) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul 

săvârşeşte o abatere disciplinară sunt, conform art. 248 din Codul Muncii, următoarele: 

a) avertismentul scris; 

b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 

d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 

1-3 luni cu 5-10%; 

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

(4) În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt 

regim sancţionator, va fi aplicat acesta. 

(5) Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă 

salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor 

disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă. 

(6) Amenzile disciplinare sunt interzise  iar pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica 

numai o singură sancţiune (art.249 Codul Muncii). 

Conform art. 250-252  din Codul Muncii, angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară 

aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere 

următoarele: 

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită; 

b) gradul de vinovăţie a salariatului; 

http://legeaz.net/legea-53-2003-codul-muncii/
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c) consecinţele abaterii disciplinare; 

d) comportarea generală în serviciu a salariatului; 

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta 

Art. 44. (1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură nu poate fi dispusă mai înainte de 

efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. 

(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de 

persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, 

ora şi locul întrevederii. 

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un 

motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării 

disciplinare prealabile. 

(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină 

toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate 

probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, 

de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. 

(5) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în 

termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii 

disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 

(6) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu: 

a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; 

 

 

b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de 

muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat; 

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării 

disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alîn. (3), nu a 

fost efectuată cercetarea; 

d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; 

e) termenul în care sancţiunea poate fi contestată; 

f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 

(7) Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data 

emiterii şi produce efecte de la data comunicării. 

(8) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori, în caz de refuz al 

primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reşedinţa comunicată de acesta. 

(9) Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în 

termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării. 

 

EVALUARUAREA ANUALĂ A ACTIVITĂŢII PERSONALULUI DIDACTIC ŞI 

DIDACTIC AUXILIAR 

 Art. 45. (1) Evaluarea activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile şi 

instituțiile de învăţământ preuniversitar se realizează anual, pentru întreaga activitate desfăşurată 

pe parcursul anului școlar, la nivelul unităţii şi două componente:  

a) autoevaluarea;  

b) evaluarea potrivit fișei postului și a fișei de evaluare,  adusă la cunoștință cadrelor didactice de 

la începutul anului școlar.  

Art. 46.  (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul de 

administrație al Liceului Tehnologic ,,Nicolae Bălcescu,, Flămânzi 

(2) Prezentul regulament poate fi revizuit anual, la începutul fiecărui an şcolar. Propunerile de 

revizuire  vor fi depuse în scris, cu număr de înregistrare la secretariatul liceului.  
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Art. 47(1) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toţii elevii şi angajaţii 

Liceului Tehnologic ,,Nicolae Bălcescu,, Flămânzi pentru părinții / tutorii elevilor şi pentru toate 

persoanele, instituțiile sau organizaţiile care întră în contact cu unitatea școlară 

ART. 48 Prevederile prezentului regulament vor fi aduse la cunoştinţă elevilor, părinților şi 

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

administrație al Liceului Tehnologic ,,Nicolae Bălcescu,, Flămânzi 

 


