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Titlul I 
Dispoziţii generale 

CAPITOLUL I  
Cadrul de reglementare. 

 
Art.1. (1). Regulamentul de Organizare și Funcționare (R.O.F) al Liceului „SEVER BOCU” Lipova 
conține normele de organizare şi funcţionare ale unității noastre, respectiv: prevederi referitoare 

la condițiile de acces în unitatea de învățământ pentru elevi, părinți, tutori sau susținători legali, 
cadre didactice și vizitatori, prevederi referitoare la instituirea zilei liceului, a unor însemne 
distinctive pentru elevi şi are rolul de a statua un climat de ordine, securitate, responsabilitate şi 

respect în spaţiul liceului.  

(2)  

Regulamentul Organizare și Funcționare a fost elaborat în baza: articolelor 257-262 din Codul 
Muncii-Legea Nr.53/2003, actualizată şi completată, Legii Nr.1/ 2011- Legea Învăţământului, Legea 

nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, a REGULAMENT-CADRU din 31 august 
2020 de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar Data Intrarii in vigoare: 
02 Octombrie 2020 Aprobat prin ORDINUL nr. 5.447 din 31 august 2020, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 9 septembrie 2020.Forma consolidată a 
REGULAMENTULUI-CADRU din 31 august 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 827 din 9 
septembrie 2020, la data de 11 Octombrie 2020 este realizată prin includerea modificărilor şi 

completărilor aduse de: ORDINUL nr. 5.638 din 28 septembrie 2020, OMEN 3027 DIN 08.01.2018 
pentru modificarea și completarea Anexei-Regulament-cadru de organizare și funcționare a 

unităților din învățământul preuniversitar, a Statutului elevului aprobat prin ordinul nr. 
4742/2016(publicat în Monitorul Oficial nr. 645/23.08.2016), a Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea 
OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii; OMECT nr. 1409/29.06.2007 cu privire la reducerea 

fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar, ORDIN nr. 4183 din 4 iulie 

2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar , hotărârea Consiliului Local Lipova privind rețeaua școlară pentru anul 

școlar 2019-2020, corelate cu condiţiile concrete de desfăşurare a activităţii în Liceul ,,SEVER 

BOCU” Lipova. 

Art.2. Documentul conţine și reglementările suplimentare care nu sunt cuprinse în „Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“, ce poate fi consultat în 
întregime la bibliotecă. Liceul funcţionează şi aplică în mod activ prevederile regulamentului de 

organizare și funcționare şi are dreptul să aplice sancţiuni în conformitate cu prevederile acestuia. 
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Art.3. Respectarea regulamentului de organizare și funcționare este obligatorie pentru director, 
personalul didactic de predare şi personalul didactic auxiliar si nedidactic, elevi și părinţi care vin 

în contact cu Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova. 

Art.4. Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova se desfăşoară 
potrivit principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu privire la Drepturile 

Copilului şi potrivit actelor normative generale și speciale.  

Art.5. (1) Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova este organizat şi funcţionează în baza legislaţiei generale 
şi speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale, a deciziilor 

Inspectoratului Şcolar Județean Arad şi a prezentului Regulament.  

(2) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare al Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova se 

elaborează de către un colectiv de lucru, coordonat de un cadru didactic. Din colectivul de lucru, 
numit prin hotărârea consiliului de administraţie, fac parte şi reprezentanţi ai organizaţiilor 
sindicale, ai părinţilor şi ai elevilor desemnaţi de către consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia 

părinţilor, respectiv de consiliul şcolar al elevilor. 

(3) Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare al Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova se 

supune, spre dezbatere, în consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţiei părinţilor, în consiliul şcolar 
al elevilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi 

nedidactic. 

(4) Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova, precum și 

modificările ulterioare ale acestuia, se aprobă, prin hotărâre, de către consiliul de administrație. 

(5) După aprobare, regulamentul de organizare și funcționare al Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova se 
înregistrează la compartimentul Secretariat. Pentru aducerea la cunoștința personalului Liceului 

,,SEVER BOCU” Lipova, a părinților și a elevilor, regulamentul de organizare și funcționare al 
Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova se afișează la avizier și pe site-ul liceului. Educatori 
/învățătorii/profesorii pentru învățământul preșcolar/profesorii diriginți au obligația de a prezenta 

anual elevilor şi părinţilor regulamentul de organizare şi funcţionare, la începutul anului şcolar. 
Personalul Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova, părinții, tutorii sau susținătorii legali și elevii majori își 
vor asuma, prin semnătură, faptul că au fost informați referitor la prevederile regulamentului de 

organizare și funcționare al Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova.  

(6) Respectarea regulamentului de organizare și funcționare al Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova este 

obligatorie. Nerespectarea regulamentului de organizare și funcționare al Liceului ,,SEVER BOCU” 

Lipova constituie abatere și se sancționează conform prevederilor legale. 

(7) Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova poate fi revizuit 
anual, în termen de cel mult  la începutul fiecărui an școlar sau ori de câte ori este nevoie. 
Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare și funcționare al Liceului ,,SEVER 
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BOCU” Lipova se depun în scris și se înregistrează la secretariatul Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova, 
de către organismele care au avizat/aprobat regulamentul şi vor fi supuse procedurilor de avizare 

şi aprobare prevăzute în prezentul regulament. 

Capitolul II 
Principii de organizare și finalitățile învățământului preuniversitar 

 
Art.6 (1) Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova se organizează şi funcţionează pe baza principiilor stabilite 
în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
(2) Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova îşi fundamentează deciziile pe dialog şi consultare, promovând 
participarea părinţilor la viaţa şcolii, respectând dreptul la opinie al elevului şi asigurând 

transparenţa deciziilor şi a rezultatelor, printr-o comunicare periodică, adecvată a acestora, în 
conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

(3) Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe 
politice sau religioase, în incinta liceului fiind interzise crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni 
politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de natură politică şi prozelitism religios, precum şi 

orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală şi convieţuire socială, care pun 
în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a copiilor/elevilor şi a personalului din unitate. 

 
 
 
 
 
 
 
TITLUL II 
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Organizarea Liceului “Sever Bocu” Lipova 
 

CAPITOLUL I 
Reţeaua şcolară 

 

Art.7 (1) Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova este unitate de învățământ cu personalitate juridică, 
acreditată, care face din reţeaua şcolară naţională, constituită în conformitate cu prevederile legale 
dobândind și are următoarele elemente definitorii: 

  a) act de înfiinţare - ordin de ministru/hotărâre a autorităţilor administraţiei publice locale sau 
judeţene (după caz)/hotărâre judecătorească/orice alt act emis în acest sens şi care respectă 
prevederile legislaţiei în vigoare; 

  b) dispune de patrimoniu, în proprietate publică/privată sau prin 
administrare/comodat/închiriere (sediu, dotări corespunzătoare, adresă); 
  c) cod de identitate fiscală (CIF); 3519097 

  d) cont în Trezoreria Statului/bancă - pentru unităţile de învăţământ particular; 
  e) ştampilă cu stema României şi cu denumirea actualizată a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 

denumit în continuare ministerul, şi cu denumirea exactă a unităţii de învăţământ corespunzătoare 
nivelului maxim de învăţământ şcolarizat; 
  f) domeniu web.___________ 

(2) Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova are conducere, personal şi buget proprii, întocmeşte situaţiile 
financiare, dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, de autonomie 
instituţională şi decizională. 

(3) Circumscripţia şcolară este formată din totalitatea străzilor aflate în apropierea unităţii de 
învăţământ şi arondate acesteia, în vederea şcolarizării preşcolarilor/elevilor din învăţământul 
preşcolar,  gimnazial, liceal și profesional; 

(3) În cadrul Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova funcţionează clase din învăţământul obligatoriu 
şcolarizează în învăţământul gimnazial, liceal și profesional cu prioritate, în limita planului de 
şcolarizare aprobat, elevii care au domiciliul înorașul  Lipova. Înscrierea se face în urma unei 

solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 
(4) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are dreptul de a solicita şcolarizarea copilului la o altă 
unitate de învăţământ cu clase de învăţământ gimnazial decât cea la care domiciliul său este 

arondat. Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau 
susţinătorului legal şi se aprobă de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ la care 
se solicită înscrierea, în limita planului de şcolarizare aprobat, după asigurarea şcolarizării elevilor 

din circumscripţia şcolară a unităţii de învăţământ respective.  
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(5) Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova, pe baza documentelor furnizate de autorităţile locale şi serviciul de 
evidenţă a populaţiei, au obligaţia de a face, anual, recensământul copiilor din circumscripţia 
şcolară, care au vârsta corespunzătoare pentru înscrierea în învăţământul preşcolar. 

(6) În vederea creşterii calităţii educaţiei şi a optimizării gestionării resurselor, Liceul poate decide 
înfiinţarea consorţiilor şcolare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

CAPITOLUL II 

Organizarea programului şcolar 
Art. 8. 1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic 
următor. 

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

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

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

şi la nivelul unităţii de învăţământ - la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de 
administraţie al unităţii, cu informarea inspectorului şcolar general/al municipiului Bucureşti, 
respectiv cu aprobarea inspectorului şcolar general şi informarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării; 

  b) la nivelul grupurilor de unităţi de învăţământ din acelaşi judeţ/municipiul Bucureşti - la 
cererea inspectorului şcolar general, cu aprobarea ministerului; 
  c) la nivel regional sau naţional, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ca urmare a 

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

  (5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei 

şcolare prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. 
  (6) În situaţii excepţionale, ministrul educaţiei şi cercetării poate emite instrucţiuni şi cu alte 
măsuri specifice în vederea continuării procesului educaţional. 

  (7) Reluarea activităţilor didactice care presupun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, 
preşcolarilor şi a elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar se realizează cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare. 
  (8) În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgenţă/alertă, Ministerul 
Educaţiei elaborează şi aprobă, prin ordin al ministrului, metodologia-cadru de organizare şi 

desfăşurare a activităţilor prin intermediul tehnologiei şi al internetului.  
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   (9) (1) În perioada vacanţelor, la nivel preşcolar se pot organiza activităţi educative cu copiii, 
cu avizul direcţiei de sănătate publică.  
  (2) În vederea participării la activităţile educative menţionate la alin. (1), părinţii şi unitatea de 

învăţământ încheie pentru perioada respectivă contract educaţional conform anexei la prezentul 
regulament. 

Art. 9. (1) Activitatea Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova este organizată prin cursuri de zi, învăţământ 

preșcolar, gimnazial și liceal. 
(2) Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova şcolarizează elevi (în limita planului de şcolarizare aprobat de 

I.S.J.Arad  şi M.E.N..). 

CAPITOLUL III 
Formaţiunile de studiu 

 
Art. 10. Criteriile de constituire a claselor:  

1) În Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova, clasele sau anii de studiu sunt formate în conformitate cu 

prevederile prevăzute în Legea învăţământului: Legea 1/2011. 

2) Grupele, anii de studiu, clasele sub şi peste efectivul legal, se constituie, la propunerea 
directorului, prin hotărâre a consiliului de administraţie, conform prevederilor legale pot funcţiona 

doar cu aprobarea Inspectoratului Şcolar. 

3) Grupele de preșcolari vor funcționa după un regulament propriu care va reprezenta Anexa 2 la 

prezentul regulament. 

Art. 11. (1) În cadrul Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova, cursurile se desfăşoară după următorul 

program: 

a) luni–vineri între orele 8:00 – 14:00 pentru învățământul de zi; 
b) luni–vineri între orele 8:00 – 13:00 pentru învățământul preșcolar, forma de zi; 

c) luni–vineri între orele 7:30 – 17:30 pentru învățământul preșcolar, forma de program 
prelungit 

 

 (3)  Ora de curs este de 50 de minute cu o pauză de 10 minute după fiecare oră, şi pauza mare 
de 20 de minute între 10:50 şi 11:10 
 (4) În situaţii speciale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi 

modificată, la propunerea motivată a directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al 
unităţii de învăţământ, cu informarea Inspectoratului Școlar Județean Arad. 
  

http://www.scoalapetreghelmez.ro/anexa-2-rof-gradinita/
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Art. 12. Repartiţia sălilor de curs se modifică în fiecare an şi se ataşează la prezentul R.O.F. 

conform anexei nr. 3 la prezentul regulament.  

Art. 13. Orarul liceului se elaborează de către Comisia de orar şi se aprobă în Consiliul de 

administraţie, înainte de începerea cursurilor. Orarele claselor din ciclul gimnazial și liceal sunt 

verificate şi aprobate de directorul liceului până la data de 10 septembrie. 

Art. 14. Activităţile extraşcolare, şedinţele Consiliului profesoral, ale comisiilor metodice şi cu 
părinţii se desfăşoară, de regulă, după orele de curs. În zilele de încheiere a semestrelor sau cu 
ocazia unor festivităţi, Consiliul de administraţie poate aproba reducerea duratei orelor de curs (dar 

nu mai puţin de 30 de minute) şi a pauzelor, pentru a se asigura timpul necesar festivităţilor  

Art. 15. (1) Programul directorului: zilnic între 08:00-16:30 ; Vineri 08:00-14:00 

(2) Programul de audiențe va fi afișat la intrarea în Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova la începutul anului 

școlar, conform Anexei nr. 4 la prezentul regulament. 

(3) Programul de desfăşurare a activităţilor compartimentelor va fi afișat la intrarea în Liceul 

,,SEVER BOCU” Lipova la începutul anului școlar, conform Anexei nr. 5 la prezentul regulament. 

(4) Programul de desfăşurare a activităţilor penru învățământul preșcolar va fi afișat în incita 
clădirilor în care se desfășoară actul de învățământ, fiind parte integrantă din Regulamentul de 

organizare și funcționare pentru grădinițe, conform Anexei nr. 2 la prezentul regulament.  

Art. 16. După ora 14,00 se pot desfăşura ore de meditaţii și consultaţii cu elevii şi părinţii acestora, 

activităţi culturale şi sportive la propunerea profesorilor și al părinților. 

Art. 17. În situaţii de urgenţă, când se impune părăsirea liceului, evacuarea elevilor se face sub 

supravegherea cadrelor didactice aflate la ora de curs în clasa respectivă, respectându-se planul 

de evacuare şi instrucţiunile conform Anexei nr. 6 şi Anexei nr. 7 la prezentul regulament. 

1. Serviciul pe școală în cadrul Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova 

pentru cadrele didactice 
 

Art. 18. Pe durata programului şcolar, se organizează serviciul pe şcoală, efectuat de către cadrele 

didactice. 

(a) Serviciul de permanenţă se va realiza de toate cadrele didactice în afara orelor de curs. Se vor 

realiza pe durata unei zile serviciu de permanenţă în functie de necesitățile existente, pe baza unui 
grafic aprobat de Consiliul de administrație conform Anexei nr. 8 la prezentul regulament. În 

cadrul serviciului de permanenţă cadrele didactice vor avea urmatoarele atribuţii: 

http://www.scoalapetreghelmez.ro/anexa-4-program-audiente-director/
http://www.scoalapetreghelmez.ro/anexa-4-program-audiente-director/
http://www.scoalapetreghelmez.ro/anexa-4-program-audiente-director/
http://www.scoalapetreghelmez.ro/anexa-6-planuri-de-evacuare/
http://www.scoalapetreghelmez.ro/anexa-7-reguli-caz-de-incendiu/
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(b) Serviciul va incepe dimineața la ora 7,30 înainte de începerea orei de curs, un cadru didactic 
va fi la poarta alaturi de portar, celălalt cadru didactic va fi la cele două etaje verifică curățenia și 

comportamentul elevilor înainte de oră. 

(c) Cadrul didactic aflat în serviciu, după ce a început ora de curs, verifică dacă toți elevii au intrat 
la cursuri (staționarea pe coridoare și în toalete), prezența cadrelor didactice la oră, informează 

directorul sau înlocuitorul acestuia dacă este cineva absent și supraveghează, clasa până la sosirea 

cadrului didactic absent sau numește alt coleg până la sfârșitul orei de curs. 

 (d) Cadrele didactice de serviciu notează în registru toate evenimentele din timpul programului, 

răspund de evidența părăsirii Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova de către elevi din anumite motive.  

Art. 19. Serviciul pe școală în cadrul Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova pentru cadrele didactice se 

organizează pe un număr de 3 posturi de serviciu:  etajul 1 ,etajul 2 și curte. 

(a) Paznicul de serviciu la postul “Curte-parter” răspunde de rămânerea elevilor în curte la sfârşitul 

orelor de curs, intrarea ordonată a elevilor în Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova şi accesul persoanelor 

străine în Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova. 

(b) Graficul serviciului pe școală în cadrul Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova, aprobat de director, va 
fi adus la cunoştinţa cadrelor didactice pe bază de semnătură, afişându-se în cancelarie şi la fiecare 
post, pentru a fi cunoscut de cadrele didactice şi elevii conform Anexei nr. 9 la prezentul 

regulament. 

(c) Modificarea graficului de serviciu pe școală în cadrul Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova se face 

numai cu aprobarea directorului. 

(d) Serviciul pe școală în cadrul Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova începe la ora 7,30, asigurându-se 

intrarea ordonată a elevilor în şcoală şi în sălile de clasă. 

(e) Serviciul pe școală în cadrul Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova la posturile  „Etaje” se încheie, după 

ce elevii au fost evacuaţi clădirea  liceului. Educatorii şi profesorii care au predat la ultima oră de 

curs, vor asigura evacuarea elevilor din incinta  liceului. 

(f) Educatorii/profesorii de serviciu asigură evacuarea elevilor în curte, în situații solicitate de 
director sau alți reprezentanți ai conducerii, când condiţiile meteo o permit, precum şi intrarea 

ordonată a elevilor în Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova. 

(g) Educatorii/ profesorii de serviciu asigură ordinea, disciplina, liniştea în şcoală şi curte şi răspund 

de integritatea bazei materiale a liceului pe perioada pauzelor. 

(h) Educatorii/profesorii de serviciu au acces la telefonul de la secretariat pentru anunţarea 

cazurilor deosebite la 112. 
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(i) Evenimentele deosebite înregistrate în Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova vor fi aduse imediat la 

cunoştinţa directorului. 

(j) La terminarea serviciului pe școală în cadrul Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova, cadrele didactice 

vor întocmi procese verbale, într-un registru special, în care vor consemna evenimentele care au 

avut loc pe perioada serviciului şi măsurile luate pentru rezolvarea acestora. 

(k) Educatorii şi profesorii de serviciu desemnaţi de director asigură securitatea cataloagelor, 

conform prin predarea lor la secretariat. 

(l) Se asigură desfăşurarea tuturor orelor în sălile în care au fost repartizate, se anunţă directorul 

dacă un cadru didactic nu este în clasă la programul stabilit. 

(m) În fiecare pauză profesorul de serviciu este prezent în mijlocul elevilor. 

 (o) Educatorii şi profesorii de serviciu aduc la cunoştinta Direcţiunii, Poliţiei, Salvării (după caz) 

evenimentele deosebite care afectează securitatea instituţiei şi a elevilor.  

(p) Profesorii de educatie fizica vor realiza serviciu după un grafic propriu sălii de sport conform 

Anexei nr. 10 la prezentul regulament. 

(r) Profesorul  la sala de sport supravegheaza mentinerea ordinei pe holul salii si in vestiare, 

intervine atunci cand apar conflicte intre elevi atat pe hol cat si in vestiare. 

(s) Regulamentul de organizare a activitatii la sala de sport se constitue conform Anexei nr. 11 

la prezentul regulament.  

2.  Serviciul pe clasă al elevilor 

Art.20. Toţi elevii clasei au obligaţia să realizeze serviciul pe clasă conform programului 

stabilit de diriginte. Această activitate se va desfășura astfel : 

(a) Diriginţii vor stabili şi vor afişa graficul serviciului elevilor pe clasă. 

(b) Elevii de serviciu pe clasă au următoarele atribuţii: se prezintă la cursuri cu 15 minute înainte 

de începerea acestora şi părăsesc ultimii sala de clasă; asigură marker şi ştergerea tablei; asigură 
păstrarea curăţeniei în clase în timpul programului atenţionând elevii care produc dezordine; 
verifică prezenţa la ore a colegilor de clasă şi comunică profesorilor numele elevilor absenţi; la 

plecarea în alte cabinete sau laboratoare, bunurile de valoare nu se lasă în sala de clasă. 

(c) Dacă elevii de serviciu pe clasă nu-și îndeplinesc atribuțiile, vor fi sancționați în primul rând cu 

avertisment, iar dacă se repetă vor primi alte sancțiuni prevăzute de regulament. 

4. Siguranța elevilor și accesul în școală 
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Art. 21. În intervalul 08:00-14:00 securitatea elevilor se asigură cu ajutorul personalului didactic 

de serviciu şi a personalului de pază angajat. 

Art. 22. Accesul în Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova 

(1) Accesul elevilor în Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova se face din strada V. Bugariu, prin intrarea 

principală. 

(2) Accesul persoanelor străine se face prin intrarea principală, din strada V. Bugariu, între 

orele 08:00-16:00. 

(3) Accesul elevilor în Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova se face prin identificarea acestora de către 

portar. 

(4) Accesul elevilor în Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova se face până la ora 08:00. 

(5) În intervalul 08:00-13:00 poarta principală din strada V. Bugariu va fi închisă. În această 
perioadă, mişcarea elevilor care desfăşoară activităţi organizate în afara Liceul ,,SEVER BOCU” 

Lipova se va face sub supravegherea cadrelor didactice. 

(6) Părăsirea Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova de către elevi pe perioada programului şcolar este 
permisă numai cu aprobarea dirigintelui sau a unui cadru didactic de serviciu şi acceptul prin telefon 

al părintelui/tutorelui legal în baza unui bilet de voie. 

(7) În Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova se permite accesul numai personalului angajat şi elevilor 

liceului.  

(8) Toate persoanele care nu sunt înregistrate ca aparţinând de Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova, 

trebuie să se legitimeze și să anunţe scopul vizitei și persoana cu care doresc să ia legătura. 

(9) Părinţii elevilor Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova au acces în incinte la orele de consultații 
(respectând graficul afișat la avizier și la intrarea în școală, conform anexei 12 la prezentul 

regulament, la ședințele cu părinții sau la alte activități organizate, numai dacă se regăsesc pe 

listele date de cadrele didactice organizatoare, după ce au fost legitimați.  

(10) Conducerea Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova poate interzice accesul în incinte celor care nu si-

au anunţat prezența.  

(11) Persoanele străine vor staţiona în spaţiul de aşteptare din faţa secretariatului până la primirea 
avizului de intrare de la director/profesor de serviciu sau până la sosirea persoanei pe care doresc 

s-o contacteze.  

(12) Părinţii care au copii înscriși la diferite programe își anunță prezența la poartă și așteaptă 

sosirea copilului. 
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(13) Parinții daca doresc să ia legătura cu copiii lor sau cu cadre didactice o pot face în holul de la 

intrare doar pe timpul pauzelor.  

(14) Părinții /tutorii legali sau persoanele desemnate de aceștia pot lua legătura pe timpul pauzelor 

doar cu copiii lor, nu cu alți elevi ai Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova. În cazuri speciale, există această 

posibilitate doar cu acordul scris al părinților elevului solicitat. 

(15) Dacă siguranţa Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova este periclitată, ceea ce urmează să fie apreciat 
de conducerea Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova, atunci conducerea poate interzice accesul în interiorul 

incintelor pentru persoanele respective.  

(16) Dacă există suspiciuni, profesorul de serviciu/paznicul  pot solicita controlul bagajelor 

persoanelor care vor să intre în Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova. 

(17) Dacă în curtea sau în incinta Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova sunt observate bagaje sau colete 

abandonate, cadrele didactice vor semnala situaţia directorului liceului sau direct poliţiei, după caz. 

(18) Folosirea oricăror mijloace de înregistrare audiovideo, intervievarea elevilor sau a 
personalului didactic în spaţiul Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova se va face numai cu aprobarea 

directorului. Persoanele din afara Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova care doresc informaţii în legătură 

cu activitatea din şcoală se vor adresa conducerii Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova. 

(19) Personalul angajat al Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova pastrează confidenţialitatea tuturor datelor 
cu privire la elevii Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova, părinţii acestora, directori şi alte categorii de 
angajaţi şi nu au voie să dea interviuri presei despre activităţile Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova fără 

acordul directorului. 
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TITLUL III 
Managementul Liceului “Sever Bocu” Lipova 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

 
Art.  23. (1) Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova, ca unitate de învăţământ preuniversitar cu personalitate 

juridică, este condusă de Consiliul de administraţie, de director. 

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, conducerea Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova 
conducerea unităţii de învăţământ se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul 

profesoral, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, reprezentanţii organizaţiilor sindicale 
afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ 
preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia părinţilor, 

consiliul şcolar al elevilor, sucursalele asociaţiilor reprezentative ale elevilor, acolo unde este cazul, 
autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu reprezentanţii operatorilor economici implicaţi 
în susţinerea învăţământului profesional şi tehnic, inclusiv dual şi/sau în desfăşurarea instruirii 

practice a elevilor. 

Art. 24. Organigrama liceului, care se aprobă în fiecare an de către Consiliul de administrație, la 

propunerea Consiliului profesoral, este parte a prezentului Regulament de organizare și funcționare 

conform anexei nr. 13 la prezentul regulament. 

Art. 25. Consultanţa şi asistenţa juridică se asigură, la cererea directorului, de către inspectoratele 

şcolare, prin consilierul juridic. 

CAPITOLUL  II 
 Consiliul de administraţie  

Art. 26. (1) Consiliul de Administraţie al Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova este organ de conducere 

şi este constituit din 11 membri  prin decizia directorului, astfel: 

– directorul 

– 3 cadre didactice cu calităţi manageriale şi performanţe profesionale 

– 2 reprezentanți ai Consiliului Local  

– 1 reprezentant al Primarului  

- 2 reprezentanți ai agenților economici 

– 1 reprezentant al părinţilor  
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– 1 reprezentant al elevilor 

(2) În Consiliul de Administraţie al Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova mai fac parte un cadru didactic 

în funcția de Scretaral Consiliului de Administrație și Liderul sindical, observator, fără drept de vot 

 (2) Directorul Liceului „SEVER BOCU” Lipova este președintele consiliului de administrație. 

 (3) La şedinţele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de observatori, 
reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ 
preuniversitar din unitatea de învăţământ. 

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

  (5) Reprezentantul elevilor din liceu şi din învăţământul postliceal participă la toate şedinţele 
consiliului de administraţie, având statut permanent, cu drept de vot, conform procedurii de alegere 
a elevului reprezentant în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării  
Art. 27. (1) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei-cadru 

de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin 

ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. 

(2) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar,la solicitarea 

directorului sau a două treimi dintre membri.  

(3) Cadrele didactice care au copii în unitatea de învăţământ nu pot fi desemnate ca membri 

reprezentanţi ai părinţilor în consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu excepţia situaţiei 

în care consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi nu pot desemna alţi reprezentanţi 

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

electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă 

  CAPITOLUL III  
     Directorul  

 
Art. 28. (1) Directorul exercită conducerea executivă a Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova, în 
conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație 

al Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova și cu prevederile prezentului regulament.  Drepturile şi obligaţiile 
directorului sunt menţionate în R.O.F.U.I.P-art.20 şi Legea 1/2011, art. 97 de regulamentul intern 

şi de contractele colective de muncă aplicabile și exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor 

stabilite directorul emite decizii şi note de serviciu. 
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 (2) Funcţia de director se ocupă, conform legii, prin concurs public, susţinut de către cadre 
didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în management educaţional. Concursul 
pentru ocuparea funcţiei de director se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al 

ministrului educaţiei şi cercetării. 
 (3) Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării suplimentare, 
după promovarea concursului, directorul încheie contract de management administrativ-financiar 

cu primarul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află unitatea de învăţământ, 
respectiv cu preşedintele consiliului judeţean, pentru unităţile de învăţământ special. Modelul-cadru 
al contractului de management administrativ-financiar este anexă la metodologia prevăzută la alin. 

(2). Contractul de management administrativ-financiar poate fi modificat exclusiv prin act adiţional, 
cu acordul părţilor semnatare.  
 (4) Directorul încheie contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general. 

Modelul-cadru al contractului de management educaţional este anexă la metodologia prevăzută la 
alin. (2). Contractul de management educaţional poate fi modificat exclusiv prin act adiţional, cu 
acordul părţilor semnatare. 

 (5) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia de 
preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional. 
 (6) Directorul unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată 

a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului 
de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 

dintre membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit de către 
inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al 
inspectoratului şcolar. În funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, 

inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului unităţii de învăţământ. 
Hotărârea revocării directorului unităţii de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică care 
şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului 

dual se ia prin vot secret de către 2/3 din membrii consiliului de administraţie. 
  (7) În cazul vacantării funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ, 
conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 

sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, 
prin decizia inspectorului şcolar general, în baza avizului consiliului de administraţie al 
inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanelor solicitate. 

    (8) În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile art. 
21, directorul emite decizii şi note de serviciu. 
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  CAPITOLUL IV  
Tipul şi conţinutul documentelor manageriale 

 

Art. 29. (1) Pentru optimizarea managementului Liceului „SEVER BOCU„ Lipova conducerea 
acesteia elaborează documente manageriale astfel: 
  a) documente de diagnoză; 

  b) documente de prognoză; 

    c) documente de evidenţă.  

(2) Tipul și conținutul documentelor manageriale sunt prezentate în art. 29-37 din ROFUIP. 
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TITLUL IV 
Personalul Liceului “Sever Bocu” Lipova 

 
CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale 
 

Art. 30 (1) În unitatea de învățământ, personalul este format din didactic de conducere, didactic 

de predare şi de instruire practică, didactic auxiliar şi personal nedidactic. 

(2) Selecţia personalului didactic, a celui didactic auxiliar şi a celui nedidactic se face conform 

normelor specifice fiecărei categorii de personal 

(3) Angajaţii Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova sunt datori să-şi îndeplinească atribuţiile, să aibă 
iniţiative pozitive în ceea ce priveşte activitatea liceului şi să participe efectiv la punerea în practică 

a unor asemenea iniţiative. 

(4) Neîndeplinirea acestor îndatoriri va fi analizată de direcţiune / Consiliul de administratie / 

Consiliul profesoral şi rezolvată conform prevederilor legale. 

(5) Utilizarea eficientă a resurselor umane revine ca sarcină direcţiunii, Consiliului de administrație, 

consiliului profesoral, dar și fiecărui angajat al unităţii. 

(6) Drepturile personalului sunt reglementate de legislaţia în vigoare, astfel: 

- Personalul trebuie să îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru postul ocupat şi să fie apt 

din punct de vedere medical 

- Personalul trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să 

le transmită copiilor/elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil. 

- Personalului îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a 

copilului/elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate. 

- Personalului îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau 

emoţional copiii/elevii şi/sau colegii. 

- Personalul are obligaţia de a veghea la siguranţa copiilor/elevilor, pe parcursul desfăşurării 

programului şcolar şi a activităţilor şcolare şi extracurriculare/extraşcolare. 

- Personalul are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională 
specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări 
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ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, 

integritatea fizică şi psihică. 

(7)  Structura de personal şi organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de 

funcţii şi prin proiectul de încadrare. 
(8) Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele 

consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau 
alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare.Organigrama se propune de către 
director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către consiliul de administraţie şi se 

înregistrează la secretarul liceului. 
(9) Coordonarea activităţii structurilor se realizează de către un coordonator numit, de regulă, 
dintre cadrele didactice titulare, prin hotărâre a consiliului de administraţie, la propunerea 

directorului. 
(10) Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care 
se află în subordinea directorului în conformitate cu organigrama. 

 

CAPITOLUL II 
Personalul didactic 

 
Art. 31 (1) Personalului didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de 

contractele colective de muncă aplicabile. 

(2) Întreg personalul are dreptul să-şi exprime opinia asupra activităţii instructiv-educative, să 

respecte deciziile luate. 

(3) Personalul didactic are dreptul să conteste anumite decizii. Analiza şi soluţionarea acestor 

contestaţii se face conform prevederilor legislaţiei în domeniu. 

(5) Concediul de odihnă. Conform art.144 (2) din Codul Muncii, dreptul la concediul de odihnă 
anual este garantat tuturor salariaţilor. Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul 

vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. Conform Ordinului O.M.E.C.S. 5411/23.08.2011, durata 
minimă a concediului de odihnă anual este de 62 de zile lucrătoare. Sărbătorile legale în care nu 
se lucrează nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual. Concediul de odihnă se 

efectuează, în fiecare an, în perioada vacanţelor şcolare în baza cererilor cadrelor didactice, dar cu 
asigurarea resursei umane pentru examenele naționale si dupa analiza nevoilor de personal în 

perioadele respective. Toate cadrele didactice au obligația sa participe pe perioada vacanței de 
vară cel puțin la un Examen național în funcție de nevoile de personal ale Inspectoratului Școlar 

Județean Arad și solicitările acestuia. 

(6) Personalul didactic, poate solicita învoirea de la program pentru probleme personale care nu 
suportă amânare prin cerere scrisă adresată directorului liceului, pentru maxim o zi în fiecare 
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semestru, cu asigurarea suplinirii de către un cadru didactic de aceeaşi specialitate, din şcoală sau 

din altă unitate şcolară. 

(7) La cerere, se asigură condiţii, conform legii, pentru participarea la cursurile de formare 

profesională în specialitate sau domeniul metodico-educativ. 

(8) Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, în condiţiile 

legii iar la cerere, la cursuri de formare finanţate de la bugetul local sau de la bugetul de stat. 

(9) Cadrele didactice participante la cursuri se obligă să frecventeze cu regularitate cursurile şi să 

susţină probele de evaluare în vederea finalizării cursului de formare. 

(10) Liceul susţine finanţarea cursurilor în limita sumelor alocate şi disponibile. 

(11) Întregul personal didactic are dreptul să-şi desfăşoare activitatea în condiţii igienico-sanitare 

adecvate şi în deplină securitate personală şi colectivă. 

(12) Personalul didactic poate beneficia de gradaţie de merit şi de distincţii, conform metodologiei 

în vigoare. 

Art. 32. Obligaţiile personalului didactic 

(1) Personalul didactic are următoarele obligaţii: 

(a) să fie prezent zilnic la cursuri conform orarului şi la solicitarea conducerii liceului în cuprinsul 

celor 40 ore / săptămână. 

(b) îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa individuală a postului la termenele stabilite; 

(c) îndeplinirea sarcinilor stabilite de conducerea liceului şi de responsabilii comisiilor; 

(d) participarea la activităţile comisiilor din care fac parte; 

(e) elaborarea documentelor de proiectare didactică şi prezentarea lor directorului şi 

responsabilului comisiei metodice la termenul stabilit; 

(f) perfecţionarea continuă în specialitate şi psihopedagogie (prin studiu individual şi participarea 
la acţiunile de formare continuă organizate de comisiile metodice, şcoală, I.S.J.Arad, susţinerea 

gradelor didactice); 

(g) pregătirea permanentă şi responsabilă a tuturor activităţilor didactice. Debutanţii şi cadrele 

desemnate de Consiliul de administraţie vor întocmi proiecte de lecţie; 

(h) întocmirea corectă şi transmiterea în termen a statisticilor şi informărilor solicitate de şefii 

comisiilor şi de director; 

i) să nu lipsească nemotivat de la ore,  
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j) să consemneze în catalog absenţele la începutul orei şi notele acordate. Profesorii care utilizează 
catalogul personal au obligaţia de a consemna absenţele şi notele în catalogul oficial, la sfârșitul 

fiecărei zile de curs. 

(k) vizarea carnetelor de elev, în prima săptămână de la începutul anului şcolar; 

(l) stabilirea măsurilor de recuperare pentru elevii cu ritm mai lent de învăţare şi desfăşurarea de 

activităţi suplimentare cu elevii capabili de performanţă; 

(m) evaluarea elevilor pe baza prevederilor metodologiei şi codului etic al evaluării; 

(n) prelucrarea normelor de SSM şi PSI, precum şi asigurarea securităţii elevilor în timpul 

activităţilor didactice; 

(o) dacă la adresa unui cadru didactic se primesc reclamaţii (contestaţii) cu privire la calitatea 
procesului de predare sau la corectitudinea evaluării, acesta va fi pus în discuţia comisiei metodice 

care va înainta Consiliului de administraţie propuneri corespunzătoare. Dacă acestea ţin de 

competenţa Consiliului profesoral sau I.S.J.Arad., vor fi prezentate acestor organe. 

(p) cadrele didactice care desfăşoară ore la cabinete/laboratoare au obligaţia de a intra în clasă 
împreună cu elevii, de a asigura păstrarea şi întreţinerea inventarului clasei respective, de a asigura 

părăsirea clasei în mod civilizat. 

(r) să asigure păstrarea şi întreţinerea inventarului clasei şi a bunurilor elevilor, prin organizarea 
colectivului de elevi în situaţiile în care ora se desfăşoară în laboratoare sau sala de sport (încuierea 

clasei). 

(s) să facă cunoscute normele şi regulile care să asigure integritatea corporală, securitatea fiecărui 

elev în clasa în care îşi desfăşoară activitatea şi să urmărească respectarea şi aplicarea lor. 

(ş) cadrele didactice care desfăşoară ultima oră din programul clasei vor asigura plecarea, în mod 

civilizat, a tuturor elevilor din clasă (profesorul va ieşi din clasă în urma elevilor). 

Art. 33. Profesorii diriginţi au atribuţiile menționate la art. 64-69 din ROFUIP. 

Art. 34. (1) Cererile sau reclamaţiile individuale ale personalului didactic se soluţionează în urma 

analizării acestora în Consiliul de administraţie. 

(2) Pentru abaterile disciplinare, se aplică sancţiuni conform art. 280,281,282 şi 283 din Statutul 

personalului Didactic-Legea 1/2011. 

Art. 35. Drepturile personalului didactic auxiliar 

(1) Personalul didactic auxiliar poate beneficia de gradaţie de merit, conform metodologiei în 

vigoare. 
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(2) Orele suplimentare se compensează cu zile libere. 

(3) Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova se obligă să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi 
sănătăţii angajaţilor. Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova asigură securitatea şi sănătatea salariaţilor în 

toate aspectele legate de muncă. Obligaţiile salariaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

nu pot aduce atingere responsabilităţii liceului. 

(4) Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova ia măsurile necesare pentru prevenirea riscurilor de îmbolnăviri 
profesionale, de informare şi pregătire, precum şi punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii 

şi mijloacelor necesare acesteia. 

(5) Conducerea Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova asigură respectarea principiului nediscriminării şi al 

înlăturării oricăror forme de încălcare a demnităţii. 

(6) Conform Codului Muncii, în cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de 

tratament faţă de toţi salariaţii. 

(7). Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, vârstă, 
apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, 

apartenenţă sau activitate sindicală este interzisă. 

(8). Orice salariat beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie 

socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii sale, fără nici o 

discriminare. 

(9).Tuturor salariaţilor le sunt recunoscute drepturile la plată egale, dreptul la negocieri colective, 
dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie împotriva 

concedierilor nelegale. 

(10). Orice salariat are dreptul la sănătate, îngrijire medicală, securitate socială şi la servicii 

medicale. 

(11). Orice salariat are dreptul la formare şi pregătire profesională. 

(12). Angajaţii care reclamă sau sesizează, cu bună credinţă, încălcări ale legii, ale deontologiei 

profesionale sau ale principiilor bunei administrări, eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi 
transparenţei beneficiază de protecţie conform principiilor prevăzute de Legea nr. 571/decembrie 

2004 : 

(13). În litigiile de muncă sau în cele privitoare la raporturile de serviciu, instanţa poate dispune 
anularea sancţiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, dacă sancţiunea a fost 

aplicată ca urmare a unei avertizari în interes public, făcută cu bună credinţă. 
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(14). Conform Codului Muncii, dreptul la concediul de odihnă anual este garantat tuturor 
salariaţilor. Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări 

sau limitări. 

(15). Conform art. 145 din Codul Muncii, durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 
zile lucrătoare. Sărbatorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite nu sunt 

incluse în durata concediului de odihnă anual. Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an, în 

perioada vacanţelor şcolare. 

(16). Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării 

contractului de muncă. Concediul anual de odihnă se poate fracţiona, una din tranşe neputând fi 

mai mică de 15 zile lucrătoare. 

(17). Concediul fără plată se acordă salariaţilor, la cererea acestora, în funcţie de interesele unităţii 

şi în conformitate cu prevederile legale. 

Art. 36. Obligaţiile personalului didactic auxiliar 

(1) Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor, 

precum şi normele de prevenire şi de stingere a incendiilor; 

(2)Utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare şi din şcoală; 

(3) Se comportă civilizat faţă de personalul didactic, elevi, părinţi şi alte persoane cu care 

colaborează; 

(4) Respectă programul de lucru, regulamentul de organizare și funcționare şi regulamentul intern; 

(5) Execută orice alte sarcini de serviciu în vederea asigurării unei bune desfăşurări a activitaţii 

liceului ; 

(6) Consemnează, zilnic, în condica de prezenţă, activităţile desfăşurate, cu trecerea orei de 

începere a programului şi de terminare a programului. Condica de prezenţă este verificată, zilnic, 
de secretarul liceului pentru personalul didactic auxiliar, administrator pentru personalul nedidactic, 
prof de servici – profesori și responsabili de structură(clădire grădinițe) care au obligaţia de a 

confirma prin semnătură, concordanţa prezenţei din şcoală cu cea din condică. 

(7) Secretarul răspunde, împreună cu profesorii de serviciu, desemnaţi prin decizia directorului, de 

integritatea şi securitatea cataloagelor şi condicilor de prezenţă. 

(8) Pauza de masă durează 15 minute, între 12:15 – 12:30. 

(9) Se interzice părăsirea locului de muncă fără aprobarea directorului. 

(10) Relaţiile profesionale trebuie să se bazeze pe respect, onestitate, solidaritate, cooperare, 

corectitudine, toleranţă, evitarea denigrării, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie loială;  
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(11) Oricărui angajat al Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova îi sunt interzise frauda și plagiatul;  

 

CAPITOLUL III 
Personalul nedidactic 

 

Art. 37. (1) Drepturile și obligaţiile personalului nedidactic sunt prevăzute de legislaţia în vigoare 
şi de contractele colective de muncă aplicabile. 

(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice sunt coordonate 
de director. Consiliul de administraţie aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele 
concursului. 

(3) Angajarea personalului nedidactic se face de către director, cu aprobarea consiliului de 
administraţie, prin încheierea contractului individual de muncă. 
Art. 38 (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată de administratorul de patrimoniu. 

(2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de patrimoniu potrivit 
nevoilor liceului şi se aprobă de către director. 
(3) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În 

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

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

verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de învăţământ, în vederea asigurării 
securităţii copiilor/elevilor/personalului din liceu.  

 CAPITOLUL IV  
Evaluarea personalului din unităţile de învăţământ 

 

Art. 39 (1) Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor colective 
de muncă aplicabile. 
(2) Inspectoratul şcolar realizează evaluarea periodică a resursei umane din unităţile de învăţământ 

preuniversitar, potrivit prevederilor legale în vigoare. 
Art. 40 (1) Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fişei de evaluare adusă la 
cunoştinţă la începutul anului şcolar. 

(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic. 
(3) Conducerea unităţii de învăţământ va comunica în scris personalului didactic/nedidactic 

rezultatul evaluării conform fişei specifice. 



                                                                                                              MINISTERUL EDUCAŢIEI  
 
 
 
 

 
 

LICEUL „SEVER BOCU”  LIPOVA 
Str. V. Bugariu, nr. 5, cod 315400 LIPOVA, jud. ARAD 

E-mail: severbocu@yahoo.com      Telefon: 0257-563-434 

 

Pagină 27 din 165 
 

  CAPITOLUL  V  
Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învăţământ 

 

Art. 41. Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar 
conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 42. Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 

- Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și cu regulamentul intern. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titlul V 
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Organisme funcţionale şi responsabilităţi ale 
cadrelor didactice din cadrul Liceului ”Sever 
Bocu” Lipova 

CAPITOLUL I 
Organisme funcţionale la nivelul unităţii de învăţământ 

 

 SECŢIUNEA 1 
Consiliul profesoral 

 

Art. 43. (1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de 
predare şi de instruire practică dintr-o unitate de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral 

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

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

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

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

de bază în unitatea de învăţământ. 
  (5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul 
total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, şi sunt obligatorii pentru 

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

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

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

operatorilor economici şi ai altor parteneri educaţionali. La şedinţele consiliului profesoral pot 



                                                                                                              MINISTERUL EDUCAŢIEI  
 
 
 
 

 
 

LICEUL „SEVER BOCU”  LIPOVA 
Str. V. Bugariu, nr. 5, cod 315400 LIPOVA, jud. ARAD 

E-mail: severbocu@yahoo.com      Telefon: 0257-563-434 

 

Pagină 29 din 165 
 

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

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

directorul unităţii de învăţământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi 
aplică ştampila unităţii de învăţământ. 
  (10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de un dosar care conţine 

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

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

 (11) Atribuţiile Consiliului profesoral, precum și modul de organizare și funcționare, sunt cele 

prevăzute în art.55 din ROFUIP și în Legea 1/2011 . 

(12) Documentele consiliului profesoral sunt cele prevăzute în art.56 din ROFUIP. 

 

  SECŢIUNEA a 2-a 
    Consiliul clasei 

 
Art. 44. (1) În Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova Consiliul clasei funcționează pentru clasele din 
învățământul gimnazial și liceal şi este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la 

clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei, şi, pentru toate 
clasele, şi a reprezentantului elevilor clasei respective, desemnat prin vot secret de către elevii 

clasei.                   

(2) Președintele consiliului clasei este profesorul diriginte. 

(3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la 
solicitarea învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, respectiv a 

profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor 

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

comunicare în sistem de videoconferinţă. 
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(5) Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi adoptă hotărâri 

cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi. 

(6) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să semneze procesul-

verbal de şedinţă. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei, 
constituit la nivelul unităţii de învăţământ, pe fiecare nivel de învăţământ. Registrul de procese-

verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Registrul de procese-verbale al 
consiliilor clasei este însoţit de un dosar care conţine anexele proceselor, numerotate şi îndosariate 

pentru fiecare şedinţă 

(7) Atribuţiile Consiliului clasei sunt prevăzute în art. 58 din ROFUIP. 

 SECŢIUNEA a 3-a 

Comisiile  
 

Art. 45. (1) Inspectoratul şcolar stabileşte o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte şi 

programe educative şcolare şi extraşcolare 

(2) Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie. 
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a 

unităţii de învăţământ. 

 

CAPITOLUL  II  

Responsabilităţi ale personalului didactic în unitatea de învăţământ 
 

SECŢIUNEA 1 
Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

 

Art. 46.  (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este, 
de regulă, un cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat de către consiliul de 
administraţie, în baza unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administraţie al unităţii 

de învăţământ. 
(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează 
activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi 

extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu responsabilul comisiei de învăţământ 
primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde aceasta există, cu 

reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi 
neguvernamentali. 
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(3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară 
activitatea în baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind educaţia 
formală şi nonformală. 

(4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi 
programe educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii. 
(5) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi remunerat 

suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare  
(6) Atribuțiile coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare sunt 
prevăzute în art. 61 din ROFUIP iar portofoliul în art. 62 din ROFUIP 

 
(7) Inspectoratul şcolar stabileşte o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte şi programe 
educative şcolare şi extraşcolare. 

(8) Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 
extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie. 
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară este parte a planului de dezvoltare instituţională a 

unităţii de învăţământ 
 

SECŢIUNEA a 2-a  

 Profesorul diriginte 
 

Art. 47. (1) Profesorii diriginți sunt numiți, anual, de către directorul Liceului ,,SEVER BOCU” 
Lipova, în baza hotărârii consiliului de administrație, după consultarea consiliului profesoral. 
Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învăţământul gimnazial și liceal. 

(2) La numirea profesorilor diriginţi se are în vedere, în măsura posibilităţilor, principiul continuităţii, 
astfel încât clasa să aibă acelaşi diriginte pe parcursul unui nivel de învăţământ. 
(3) De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are cel 

puţin o jumătate din norma didactică în unitatea de învăţământ şi care predă la clasa respectivă.  
(4) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului cadrului didactic. 
(5) Profesorul diriginte realizează anual planificarea activităţilor conform proiectului de dezvoltare 

instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează. Planificarea 
se avizează de către directorul unităţii de învăţământ. 
(6) Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională sunt obligatorii şi sunt 

desfăşurate de profesorul diriginte astfel: 
a) în cadrul orelor din aria curriculară consiliere şi orientare; 
b) în afara orelor de curs, în situaţia în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de consiliere şi 

orientare. În această situaţie, dirigintele stabileşte, consultând colectivul de elevi, un interval orar 
în care se vor desfăşura activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională, care 

va fi adus la cunoştinţă elevilor, părinţilor şi celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate 



                                                                                                              MINISTERUL EDUCAŢIEI  
 
 
 
 

 
 

LICEUL „SEVER BOCU”  LIPOVA 
Str. V. Bugariu, nr. 5, cod 315400 LIPOVA, jud. ARAD 

E-mail: severbocu@yahoo.com      Telefon: 0257-563-434 

 

Pagină 32 din 165 
 

acestor activităţi se realizează cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, iar ora respectivă 
se consemnează în condica de prezenţă. 
(7) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare 

profesională pentru elevii clasei. Activităţile se referă la: 
a) teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe baza 
programelor şcolare în vigoare elaborate pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare“; 

b) teme de educaţie în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, 
precum şi în baza parteneriatelor încheiate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu alte ministere, 
instituţii şi organizaţii. 

(8) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi educative extraşcolare, pe care le stabileşte după 
consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru 
colectivul de elevi. 

(9) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii sau reprezentanţii legali, profesorul 
diriginte stabileşte, în acord cu aceştia, lunar, o întâlnire pentru prezentarea situaţiei şcolare a 
elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau comportamentale specifice ale acestora. 

În situaţii obiective cum ar fi: calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii excepţionale, 
aceste întâlniri se pot desfăşura online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de 
videoconferinţă. Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii sau reprezentanţii 

legali de la fiecare formaţiune de studiu se comunică elevilor şi părinţilor sau reprezentanţilor legali 
ai acestora şi se afişează la avizier sau pe site-ul unităţii de învăţământ. Întâlnirea cu părinţii sau 

reprezentanţii legali se recomandă a fi individuală, în conformitate cu o programare stabilită în 
prealabil. La această întâlnire, la solicitarea părintelui/reprezentantului legal sau a dirigintelui, 
poate participa şi elevul. 

(10) Atribuțiile profesorului diriginte sunt prevăzute în art. 68-70 din ROFUIP. 

 

CAPITOLUL III  
Comisiile din unităţile de învăţământ 

 

Art. 48. (1) La nivelul Liceului „SEVER BOCU„ Lipova se constituie și funcţionează comisii: 

  1. cu caracter permanent; 

  2. cu caracter temporar; 

  3. cu caracter ocazional.  

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt: 

  a) comisia pentru curriculum; 

  b) comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 
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  c) comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; 

  d) comisia pentru controlul managerial intern; 

  e) comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în 

mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii.  

(3) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, 
comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, 
iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel 

de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul Liceului ,,SEVER BOCU” 

Lipova. 

(4) Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova, Anexa 14 . 

(5) Comisiile de la nivelul Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei 
de constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 71 
alin. (2) lit. b) şi e) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor sau ai reprezentanţilor 

legali, nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor, respectiv consiliul reprezentativ al părinţilor şi 

asociaţia de părinţi, acolo unde există. 

(6) Activitatea comisiilor din cadrul Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova şi documentele elaborate de 
membrii comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare. 

(7) Liceul „Sever Bocu” Lipova îşi elaborează proceduri privind funcţionarea comisiilor în funcţie de 

nevoile proprii. 
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TITLUL VI: 
Structura, organizarea şi responsabilităţile  
personalului didactic auxiliar şi nedidactic din 
cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova  

 

CAPITOLUL I 
Compartimentul secretariat 

 

Art. 49. (1) Compartimentul secretariat cuprinde, după caz, posturile de secretar-şef, secretar şi 

informatician 

(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului. 

Art. 50. Responsabilitățile compartimentului secretariat sunt prevăzute la art. 74-75 din ROFUIP. 

Art. 51. Secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau susţinătorii 
legali sau alte persoane interesate din afara unităţii, aprobat de director, în baza hotărârii consiliului 

de administraţie. Elevii şi toţi angajaţii liceului vor respecta programul de lucru cu publicul afişat.  

Art. 52. (1) Carnetele de elevi, carnetele pentru alocaţie şi legitimaţiile de elev se vor elibera şi 

viza doar prin intermediul diriginţilor.  

(2) Eliberare a unor documente( adeverințe, foi matricole, etc ), solicitate de angajatii unității , 

părintii elevilor sau alte instituții se eliberează in conform procedurilor interne. 

Art. 53. Atribuțiile pricipale realizate de informaticean analizarea softurilor educationale, 
întretinerea si administrarea retelei  de internet a liceului, elaborarea documentelor de proiectare, 

actualizarea documentelor de proiectare didactică la solicitarea directorului, asigurarea asistentei 
tehnice tuturor profesorilor scolii, organizarea si întretinerea echipamentelor de calcul  si a soft-

urilor necesare activitătilor de predare-învătare. 
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CAPITOLUL II 
Serviciul financiar 

 

Art. 54. (1) Serviciul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul Liceului ,,SEVER 
BOCU” Lipova în care sunt realizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, evidenţa contabilă, 
întocmirea şi transmiterea situaţiilor financiare, precum şi orice alte activităţi cu privire la finanţarea 

şi contabilitatea instituţiilor, prevăzute de legislaţia în vigoare, de contractele colective de muncă 

aplicabile, de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii şi de regulamentul intern. 

(2) Serviciul financiar cuprinde, administratorul financiar, precum şi ceilalţi angajaţi asimilaţi 

funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare, denumit generic "contabil". 

(3) Compartimentul financiar este subordonat directorului Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova. 

(4) Administratorul financiar isi exercită atribuțiile conform fisei postului, în intervalul orar stabilit 

de comun accord cu conducerea Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova. 

Art. 55. Atribuțiile și responsabilitățile serviciului financiar sunt prevăzute la art. 77 din ROFUIP. 

Art. 56. Reglementările legale privind managementul financiar sunt prevăzute la art. 78-80 din 

ROFUIP. 

  CAPITOLUL III  
  Compartimentul administrativ 

 

Art. 57. (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu și 

cuprinde personalul nedidactic al Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova. 

(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova. 

(3) Administratorul de patrimoniu răspunde de administrarea clădirii, curţii şi a bazei materiale a 

unității.  

(4) În subordinea administratorului se află tot personalul nedidactic. 

(5) Programul personalului nedidactic se stabilește de către administratorul de patrimoniu potrivit 
nevoilor Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova și se aprobă de către directorul/directorul adjunct al Liceului 

„SEVER BOCU„ Lipova. 

(6) Administratorul de patrimoniu stabilește sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. în 

funcție de nevoile Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova, directorul poate solicita administratorului de 

patrimoniu schimbarea acestor sectoare. 
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(7) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activități decât cele 

necesare Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova. 

(8) Administratorul de patrimoniu sau, în lipsa acestuia, altă persoană din cadrul compartimentului 

administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita competențelor, de 
verificarea periodică a elementelor bazei materiale a Liceului „SEVER BOCU„ Lipova, în vederea 

asigurării securității copiilor/elevilor/personalului din unitate. 

Art. 58. (1) Atribuțiile și principalele responsabilități ale compartimentului administrativ sunt 

prevăzute la  art.82 din ROFUIP. 

Art.  59  (1) Personalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 
– Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale contractelor colective 

de muncă aplicabile. 

1. Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice sunt coordonate 

de director. Consiliul de administrație aprobă comisiile de concurs și validează rezultatele 

concursului. 

2. Angajarea personalului nedidactic în unitățile de învățământ cu personalitate juridică se face 
de către director, cu aprobarea consiliului de administrație, prin încheierea contractului 

individual de muncă. 

3. Atribuțiile si responsabilitățile personalului didactic sunt prevazute in Regulamentul Intern  

4. Muncitorii calificaţi execută orice lucrări de reparaţii la solicitarea conducerii liceului şi a 

administratorului. 

5. Plecările din unitate se realizează numai cu avizul conducerii liceului 

Art. 60 . Reglementările legale privind managementul administrativ sunt prevăzute la  art. 83-86 

din ROFUIP. 

  CAPITOLUL IV  
     Biblioteca şcolară sau centrul de documentare și informare 

 
Art. 61. (1) Compartimentul Bibliotecă este format din bibliotecar, fiind un compartiment care 

contribuie efectiv la formarea elevilor, alături de procesul de predare –învăţare. 

(2) Acestea se organizează şi funcţionează în baza Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi a regulamentului aprobat prin ordin al ministrului educaţiei 

şi cercetării.  
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(3) Centrele de documentare şi informare se pot înfiinţa şi pot funcţiona în orice unitate de 

învăţământ din învăţământul de stat, particular şi confesional prin decizia directorului Casei Corpului 

Didactic, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, la propunerea consiliului 

de administraţie al unităţii de învăţământ cu avizul inspectoratului şcolar. 

(4) Într-un centru de documentare şi informare pot activa, în condiţiile legii, atât profesorul 

documentarist, cât şi bibliotecarul şcolar. 

(5) În situaţii excepţionale, bibliotecarul sau profesorul documentarist poate primi şi alte atribuţii 

din partea conducerii unităţii de învăţământ. 

(6) În unităţile de învăţământ se asigură accesul gratuit al elevilor şi al personalului la Biblioteca 

Şcolară Virtuală şi la Platforma şcolară de e-learning. 

(7) Platforma şcolară de e-learning este utilizată de către unitatea de învăţământ, pentru a acorda 

asistenţă elevilor în timpul sau în afara programului şcolar, în perioada în care sunt suspendate 

cursurile şcolare, precum şi elevilor care nu pot frecventa temporar cursurile, din motive medicale 

Art. 62. (1) Biblioteca funcţionează potrivit solicitărilor elevilor şi cadrelor didactice. 

 (2) Biblioteca este subordonată directorului liceului. 

Art. 63. (1) Biblioteca primeşte şi împrumută cărţi în orice moment din cele 8 ore de activitate. 

(2) Programul bibliotecarei este între 9.00 şi 16.00. În bibliotecă funcţionează un loc pentru citit 

(3) La bibliotecă va exista în fiecare corp un dosar cu toate adresele ISJ, M.E.N. sau alte documente 

de interes pentru personalul didactic 

(4) Biblioteca poate trece la cabinete pe un subinventar un număr de volume. 

(5) Cărţile vor fi împrumutate pe bază de semnătură pentru 2 săptămâni, cu posibilitatea prelungirii 

cu o săptămână.  

(6) În cazul cărţilor deteriorate, distruse sau pierdute, elevul va preda o nouă ediţie a aceleiaşi 

cărţi sau va plăti suma dublă corespunzătoare valorii actualizate a cărţii. 

Art.  64. Circuitul manualelor  

(1) În școală responsabilitatea privind circuitul manualelor revine bibliotecarului. 

(2) Manualele pentru clasele I-VIII au următorul regim: 

a) La 2 septembrie bibliotecarul prezintă disponibilul de manuale pe clase şi discipline şefilor de 

catedre. 
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b) În perioada 2-6 septembrie fiecare şef de catedră împreună cu toţi membrii catedrei fac 

împărţirea manualelor pe clase în funcţie de disponibilităţi şi de opţiunile membrilor catedrei. 

c) Cel mai târziu 6 septembrie şeful de catedră de la fiecare disciplină predă bibliotecarului liceului 

centralizatorul (lista) cu opţiunile. 

d) În perioada 2-9 septembrie bibliotecarul face o programare cu dirigintele clasei care urmează 

să primească manualele. Predarea-primirea manualelor se face pe bază de proces-verbal încheiat 

între diriginte şi bibliotecar. 

e) Dirigintele distribuie manualele copiilor pe bază de proces-verbal încheiat în dublu exemplar. 

– Un exemplar rămâne la diriginte, iar celălalt este depus la bibliotecar. Dacă din diferite motive, 

în timpul anului şcolar dirigintele se schimbă, noul diriginte / educator preia procesul verbal de la 

fostul diriginte/educator. 

– Elevii care în anul precedent nu au predat manualele, nu vor primi manuale pentru anul în curs, 

până ce nu restituie manualele din anul precedent. 

f) Pe parcursul anului elevul are obligaţia de a păstra manualele în perfectă stare. 

g) La sfârşitul semestrului II toţi elevii care au promovat (sau au rămas repetenţi) au obligaţia de 

a preda manualele diriginţilor. 

h) Elevii corigenţi şi elevii cu situaţia neîncheiată pot păstra manualele până în toamnă când vor 

susţine examenul de corigenţă. 

i) La sfârşitul semestrului II diriginţii, educatorii predau procesul verbal în dublu exemplar, 

manualele şi un tabel cu corigenţii şi situaţiile neîncheiate. 

j) La sfârşitul examenului de corigenţă, reexaminare, elevii sunt obligaţi să predea manualele 

bibliotecarului. 

k) Administratorul are obligaţia de a ridica după corigenţă manualele. 

l) În cazul în care un elev nu mai poate preda manualul(le) trebuie să cumpere manualul de la 

librărie şi să înlocuiască manualele pierdute. 

m) În cazul în care elevul din anumite motive nu înapoiază la sfârşitul anului toate manualele, în 

anul școlar următor nu i se vor mai da alte manuale . 

Art. 65. Reglementările legale privind Biblioteca sunt prevăzute la art. 87 din ROFUIP. 
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TITLUL VII:  
Elevii 
 

  CAPITOLUL   I  
Dobândirea şi exercitarea calităţii de elevi 

 
Art. 66. (1) Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învățământului sunt antepreșcolarii, 

preșcolarii și elevii. 

(2) Dobândirea calității de beneficiar primar al educației se face prin înscrierea în unitatea de 

învățământ.  

(3) Înscrierea se aprobă de către consiliul de administraţie, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi 
a regulamentul de organizare şi funcţionare al Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova, ca urmare a solicitării 

scrise a părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali. 

(4) Înscrierea în învăţământul de nivel preşcolar şi primar se face conform metodologiei aprobate 

prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării. 

În situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absenţe ca urmare 

a unor probleme medicale sau se observă manifestări de oboseală sau de neadaptare şcolară, 
părinţii sau reprezentanţii legali pot depune la unitatea de învăţământ o solicitare de retragere a 
elevului în vederea reînscrierii în anul şcolar următor, în clasa corespunzătoare nivelului din care s-

a retras; la cererea motivată a părintelui, reînscrierea se poate face şi în anul şcolar în care s-a 
solicitat retragerea, în clasa anterioară nivelului din care s-a retras elevul. În această situație se 
vor consilia părinţii sau reprezentanţii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educaţional 

al elevului şi îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluţionată decât în situaţia în care evaluarea 
nivelului dezvoltării atestă necesitatea reînscrierii în clasa anterioară sau în clasa corespunzătoare 
nivelului din care s-a retras. 

(5) Înscrierea în clasa a IX-a din învăţământul liceal se face în conformitate cu metodologia 

aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării. 

(6) Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor, dacă nu există prevederi specifice de 

admitere în clasa respectivă, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării 

Art. 67. (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la 

activităţile existente în programul Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova. 
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(2) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de către 

unitatea de învățământ la care este înscris elevul. 

(3) Frecventarea tuturor cursurilor prevăzute în orar este obligatorie pentru fiecare elev. 

(4) Încetarea exercitării calităţii de beneficiar primar al educației se realizează la: 

(a) la absolvirea studiilor; 

(b) în condiţiile de abandon şcolar. 

Art. 68. (1) Prezența beneficiarilor primari ai educației la fiecare oră de curs se verifică de către 

cadrul didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență. 

(2) Motivarea absențelor se face de către profesorul diriginte în ziua prezentării actelor 

justificative. 

(3) În cazul elevilor minori, părinţii sau reprezentanţii legali au obligaţia de a prezenta personal 
învăţătorului / profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte actele justificative 

pentru absenţele copilului său. 

(4) Absenţe permise (cazuri de boală, primele simptome acasă) : Dacă elevii prezintă simptome de 
boală acasă, părinții au obligația să meargă la medicul de familie sau specialist. Absențele se vor 

motiva în baza adeverinței medicale eliberată sau vizată de medicul de familie. Întoarcerea în 

colectivitate se va realiza după vindecarea totală ținând cont de decizia medicului 

(5) Absenţe permise (cazuri de boală, primele simptome la şcoală)  

Dacă elevul prezintă simptome de boală (dureri, febră ,inflamații ale pielii, tuse etc.) la începutul 

cursurilor sau pe parcursul derulării acestora, va fi trimis la medic. Medicul/asistentul medical va 
decide dacă elevul se va întoarcere la cursuri sau va merge acasă după ce a fost stabilită legătura 

cu părinții acestuia.  

Elevul bolnav va fi preluat de cadrul didactic din permanență care în funcție de gravitatea 
simptomelor va anunța SALVAREA, si va lua legătura cu părinții. Le este interzis cadrelor didactice 

să ofere medicamente elevilor fără acordul părinților. 

Părinții au abligația de a consulta medicul de familie sau medicul specialist în vederea stabilirii 
diagnosticului și aplicarea tratamentului adecvat.  

Revenirea elevului la şcoală după boală se va face numai cu acordul medicului de familie. 

(6) Absenţe permise (alte circumstanţe, cum ar fi căsătorie, deces al unui membru direct al familiei)  

Motivarea absenţelor se efectuează numai de către diriginte pe baza următoarelor acte:  
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– cererea părinţilor, aprobată de director, pentru situaţii familiale deosebite, fără a depăşi 3 zile pe 

semestru.  

– în caz de deces al unui membru direct al familiei cererea va fi însoțită de copie după certificatul 

de deces.  

(7) Întârzierile (la începutul orelor de curs) Realizarea prezenţei se face la începutul fiecărei ore de 

curs de către fiecare cadru didactic, care consemnează în catalog absenţele. În cazuri bine 

motivate, elevii care întârzie pot cere permisiunea cadrului didactic să participe la oră.  

– Se interzice cadrelor didactice să motiveze absențele elevilor care întârzie la ore sau lipsesc din 
alte motive. Absenţele se pot motiva numai de educator/diriginte pe baza documentelor menţionate 

la art 94 ROFUIP 

Elevii care perturbă orele de curs vor fi puşi în discuţia Consiliului clasei pentru a fi sancţionaţi. 

Părăsirea spaţiilor de învăţământ (sală, laborator, şcoală) în timpul orelor de curs se face numai în 
cazuri de forţă majoră, cu aprobarea cadrului didactic, respectiv a profesorului diriginte şi cu 

acordul părintelui. 

(8) Întârzierile (în timpul orelor de curs). Începerea orelor de curs este semnalizată prin semnal 
audio (clopoțel ). Elevii care intră la oră după ce profesorul a făcut prezența și a notat absențele 

în catalog, vor avea lângă absență litera„î” și nu se va număra. Dacă elevul refuză să participe la 
oră este anunțat profesorul de serviciu / permanență și paza unității care vor lua legătura telefonică 

cu parinții elevului . Cadrele didactice nu pot motiva absențele consemnate în catalog.  

(9)Absențele premise pentru elevii care participă la diferite activități extracurriculare organizate de 
partenerii educaționali, care nu pot fi reprogramate în afara orelor de curs. Dacă elevii sunt 

convocați la activitățile extracurriculare organizate cu acordul M.E.C.,  I.S.J.Arad, cadrul didactic 
coordonator va cere permisiunea părinților privind participarea elevilor. Motivarea absențelor se va 
face pe baza procesului verbal incheiat de cadrul didactic coordonator, avizat de director și va 

cuprinde numele elevilor și clasa. 

(10) Elevii sunt obligaţi să urmeze cursurile conform orarului care a fost stabilit pentru ei, cu 

excepţia cazului în care au fost prevăzute alte reglementări de către şcoală. 

(11) Elevii care trebuie să părăsească liceul din motive urgente trebuie să anunţe acest lucru 

dirigintelui/conducerii liceului, care vor lua legătura telefonic sau personal cu părinții. În cazul unor 
dezastre în interiorul liceului (incendii, evacuări), conducerea liceului trebuie să ştie în mod clar 

cine a fost şi cine nu a fost prezent în clădire.  

(12) Pentru respectarea protocolului de Absenţe, liceul va înregistra toate absenţele în fiecare zi. 
După această înregistrare liceul va lua legătura direct cu părinţii/tutorii, iar după trei zile de absenţe 

care nu au fost anunţate, liceul va raporta acest lucru la poliţistul care răspunde de şcoală.  
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(13) Elevul trebuie să fie pregătit pe toată durata zilei de şcoală pentru susţinerea de teste, măsuri 
de îmbunătăţire ale activităţii sale etc. Activităţile secundare şi alte activităţi non-şcolare nu pot fi 

considerate ca motive pentru excepţie de la aceste reguli.  

(14) Nu sunt permise elevilor vacanțe în alte perioade decât cele stabilite ca perioade de vacanţă. 

Pentru excepţii: vezi Legea învăţământului .  

(15) Absenţele se pot motiva numai de diriginte pe baza documentelor menţionate în ROFUIP. 

Motivarea absențelor se face în ziua prezentării actelor justificative. 

(16) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt: adeverință eliberată de, de medicul 
de familie sau medicul de specialitate, adeverință sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară 
în cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisă a părintelui, tutorului sau susținătorului legal 

al elevului, adresată profesorului diriginte al clasei. În limita a 20 de ore de curs pe semestru, 
absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale părintelui, tutorelui sau susţinătorului 
legal al elevului sau ale elevului major, adresate profesorului diriginte al clasei, avizate în prealabil 

de motivare de către directorul Liceului „SEVER BOCU” Lipova. Toate adeverințele medicale trebuie 

să aibă viza cabinetului care are în evidență fișele medicale ale elevilor. 

(17) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor vor fi prezentate în termen de maximum 
7 zile de la reluarea activității elevului și vor fi păstrate de către profesorul diriginte, pe tot parcursul 

anului școlar. 

(18) La sfârșitul fiecărei luni dirigintele predă documentele însoţite de un raport sintetic 
responsabililor responsabilului de monitorizarea absenteismului și abandonului școlar. Responsabilii 

vor verifica documentele pe baza cărora diriginţii au motivat absentele, vor centraliza datele și vor 
identifica situaţiile de abandon școlar și elevii care au înregistrat un număr mai mare de absențe. 
Vor prezenta raportul în şedinţa Consiliului profesoral unde se vor stabili măsurile ce se impun 

pentru remedierea situaţiei și scăderea numărului de absenţe nemotivate. 

(19) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (17) atrage, de regulă, declararea absențelor ca 

nemotivate. 

(20) Elevii din învăţământul preuniversitar retraşi se pot reînmatricula, la cerere, la începutul anului 

şcolar la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, redobândind astfel 
calitatea de elev. 

(21) Elevii aflaţi în situaţii speciale - cum ar fi naşterea unui copil, detenţie, care au persoane în 
îngrijire şi altele asemenea - sunt sprijiniţi să finalizeze învăţământul obligatoriu. 
Art. 67. Nerespectarea de către elevi a îndatoririlor şi obligaţiilor prevăzute la art. 14 din Statutul 

elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 4.742/2016, 
se sancţionează în conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. a-f din acelaşi statut. 
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Art.68 Elevii din învăţământul preuniversitar retraşi se pot reînmatricula, la cerere, de regulă la 
începutul anului şcolar, la acelaşi nivel/ciclu de învăţământ şi aceeaşi formă de învăţământ, cu 
susţinerea, după caz, a examenelor de diferenţă, redobândind astfel calitatea de elev. 

  CAPITOLUL  II  
Activitatea educativă extraşcolară 

   
Art. 69. (1) Activitatea educativă extrașcolară se desfășoară în afara orelor de curs, în incinta 
Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova sau în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi 
sportive şcolare, în baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale, culturale, sportive, 

turistice, de divertisment. 

(2) Activitatea educativă extrașcolară este concepută ca mijloc de dezvoltare personală, ca 

modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ şi ca mijloc de 
îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi performanţei şcolare, precum şi de remediere a unor 

probleme comportamentale ale elevilor. 

(3) Activitățile educative extrașcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al Liceului ,,SEVER BOCU” 
Lipova, împreună cu consiliul elevilor, în conformitate cu opţiunile elevilor şi ale părinţilor, tutorilor 

sau susţinătorilor legali, precum şi cu resursele de care dispune Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova 

(4) Activitățile educative extrașcolare desfășurate pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, 

aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, antreprenoriale, pentru protecţie civilă, 

de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat.  

(5) Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, concursuri, 
festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi 
caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere 

deschise 

(6) Activitatea educativă este proiectată anual și semestrial, atât la nivelul fiecărei grupe de 

preșcolari/ clase de elevi, de către educator / profesorul diriginte, cât și la nivelul Liceului „SEVER 
BOCU„ Lipova, de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare.  

(7) Calendarul activităților educative extrașcolare este aprobat de consiliul de administrație al 

Liceului „SEVER BOCU„ Lipova.  

(8) La nivelul fiecărei clase se va desfășură lunar cel puțin o activitate educativă, care va fi 
consemnată în condica de prezență a cadrelor didactice în ultima zi de vineri a fiecărei luni. Dovezile 

desfășurării activităților proiectate de diriginți pentru clasele pe care le coordonează, se vor afla în 

portofoliul activității educative.  
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(9) Organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi a altor 
activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu se face în conformitate 

cu regulamentul aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. 

(9) La sfârșitul fiecărui semestru/anual, coordonatorul pentru proiecte și programe educative 
școlare și extrașcolare va întocmi raportul privind activitatea educativă extrașcolară derulată la 

nivelul Liceului „SEVER BOCU„ Lipova. Acest raport va fi prezentat și dezbătut în consiliul profesoral 

și aprobat în consiliul de administrație. 

(10) Raportul anual privind activitatea educativă extrașcolară derulată la nivelul Liceului ,,SEVER 

BOCU” Lipova este inclus în raportul anual privind calitatea educației în cadrul Liceului ,,SEVER 

BOCU” Lipova. 

(11) Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova este 
realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 
extraşcolare și se centrează pe: gradul de dezvoltare şi diversificare a setului de competenţe-cheie; 

gradul de responsabilizare şi integrare socială; cultura organizaţională; gradul de formare a 

mentalităţii specifice învăţării pe tot parcursul vieţii. 

(12) Evaluarea activității educative extrașcolare derulate la nivelul Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova 

este parte a evaluării instituționale a Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova. 

CAPITOLUL III  
Evaluarea copiilor/elevilor 

 
SECŢIUNEA 1 

Evaluarea rezultatelor învăţării. Încheierea situaţiei şcolare 

 

Art.70 (1) Evaluarea are drept scop identificarea nivelului la care se află la un anumit moment 
învăţarea, orientarea şi optimizarea acesteia. 

(2) Conform legii, evaluările se realizează la nivel de disciplină, domeniu de studiu sau modul de 
pregătire. 
(3) Evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feedback real elevilor, părinţilor şi cadrelor 

didactice şi stă la baza planurilor individuale de învăţare. 
(4) Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj etc., nu poate fi folosit ca mijloc de 
coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele învăţării, conform prevederilor legale. 

(5) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează permanent, pe parcursul anului şcolar. 
(6) La sfârşitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socioemoţionale, cognitive, a limbajului şi a 
comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare ale copilului, realizată pe 

parcursul întregului an şcolar, se finalizează prin completarea unui raport, de către cadrul didactic 
responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. 
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ART. 67 
(1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi de particularităţile 
psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline. Acestea 

sunt: 
  a) evaluări orale; 
  b) teste, lucrări scrise; 

  c) experimente şi activităţi practice; 
  d) referate; 
  e) proiecte; 

  f) probe practice; 
  g) alte instrumente stabilite de comisia pentru curriculum şi aprobate de director sau elaborate 
de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării/inspectoratele şcolare. 

(2) În învăţământul secundar, elevii vor avea la fiecare disciplină/modul, cu excepţia celor 
preponderent practice, cel puţin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru. 

ART. 68 Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip şi lucrările semestriale scrise (teze) 

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

ART. 69(1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin: 
a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului - la nivelurile antepreşcolar, preşcolar şi clasa 

pregătitoare; 
b) note de la 1 la 10 în învăţământul secundar şi în învăţământul postliceal. 

(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma: 

„Calificativul/data“ sau „Nota/data“, cu excepţia celor de la nivelurile antepreşcolar şi preşcolar, 
care sunt trecute în caietul de observaţii, şi ale celor de la clasa pregătitoare, care se trec în raportul 
anual de evaluare. 

  (3) Pentru frauda constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul 
examenelor/concursurilor organizate la nivelul Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova, conform prezentului 
regulament, se acordă nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient. 

  ART. 70 (1) Pentru nivelurile antepreşcolar şi preşcolar, rezultatele evaluării se comunică şi 
se discută cu părinţii sau reprezentanţii legali. 
(2) Calificativele/Notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor şi se trec în catalog şi în 

carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă. 
(3) Numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, 
exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), trebuie să fie cel puţin egal cu numărul 
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săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de 
curs pe săptămână, la care numărul minim de calificative/note este de două. 
(4) În cazul curriculumului organizat modular, numărul de note acordate semestrial trebuie să fie 

corelat cu numărul de ore alocate fiecărui modul în planul de învăţământ, precum şi cu structura 
modulului, de regulă, o notă la un număr de 25 de ore. Numărul minim de note acordate elevului 
la un modul este de două. 

(5) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin un calificativ/o notă în plus faţă de 
numărul de calificative/note prevăzut la alin. (4), ultimul calificativ/ultima notă fiind acordat/ă, de 
regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului. 

(6) Disciplinele la care se susţin lucrări scrise semestriale (teze), precum şi perioadele pentru 
desfăşurare a acestora se stabilesc de către direcţia de specialitate din Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării. 

(7) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată 
acestui scop şi se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în unitatea de 
învăţământ până la sfârşitul anului şcolar. 

ART. 71 (1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, cadrele didactice au 
obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor. 
(2) La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/ profesorul/profesorul diriginte consultă consiliul clasei 

pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvenţa şi comportamentul elevului, 
respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învăţământ. 

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

ART. 72 (1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de note 

prevăzut de prezentul regulament. 
(2) La disciplinele de studiu la care nu se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media 
semestrială se obţine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. 

La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. 
(3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepţia 
notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără 

rotunjire. 
(4)  
(5) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale, 

calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. În cazul în care elevul a fost scutit medical, pe 
un semestru, la disciplina educaţie fizică şi sport, calificativul/media de pe semestrul în care elevul 
nu a fost scutit devine calificativul/media anuală. 

(6) Nota lucrării scrise semestriale (teză) şi mediile semestriale şi anuale se consemnează în catalog 
cu cerneală roşie. 
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(7) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate 
autonomă de instruire. Media unui modul se calculează din notele obţinute pe parcursul desfăşurării 
modulului, conform prevederilor de la alin. (2). Încheierea mediei unui modul care se termină pe 

parcursul anului se face în momentul finalizării acestuia, nefiind condiţionată de sfârşitul 
semestrului. Aceasta este considerată şi media anuală a modulului. 
(8) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de 

la toate disciplinele/modulele şi de la purtare. Media generală, în cazul curriculumului organizat pe 
module, se calculează similar mediei generale a unei discipline. 

  ART. 73 (1) În învăţământul secundar inferior şi secundar superior, mediile semestriale şi 

anuale pe disciplină/modul se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat 
disciplina/modulul. Mediile la purtare se consemnează în catalog de profesorii diriginţi ai claselor. 

  ART. 74 (1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi 

sport. Acestor elevi nu li se acordă calificative/note şi nu li se încheie media la această disciplină în 
semestrul sau în anul în care sunt scutiţi medical. 
(2) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport consemnează în catalog, la 

rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul“ sau „scutit medical în anul şcolar“, specificând 
totodată documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia. Documentul medical va fi ataşat 
la dosarul personal al elevului, aflat la secretariat. 

(3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la 
orele de educaţie fizică şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. 

Absenţele la aceste ore se consemnează în catalog. 
(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie fizică şi sport, 
cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice care vor avea în vedere recomandările 

medicale, de exemplu: arbitraj, cronometrare, măsurare, înregistrarea unor elemente tehnice, 
ţinerea scorului etc. 

ART. 75  Participarea la ora de religie se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

ART. 76 (1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină 
de studiu/modul cel puţin media anuală 5,00/calificativul „Suficient“, iar la purtare, media anuală 
6,00/calificativul „Suficient“. 

   
ART. 77 Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia 
şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive: 

a) au absentat, motivat şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un 
semestru la disciplinele/modulele respective; 
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b) au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ în urma unor solicitări 
oficiale, pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi 
sportive, interne şi internaţionale, cantonamente şi pregătire specializată; 

c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; 
d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări; 
e) nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor, sau nu 

au calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate în 
catalog de către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus, neimputabile personalului 
didactic de predare. 

ART. 78 (1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi încheie situaţia şcolară în primele patru 
săptămâni de la revenirea la şcoală. 
(2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la alin. (1) se face pe baza calificativelor/notelor 

consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării. 
(3) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al II-lea, a celor declaraţi amânaţi 
pe semestrul I care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform prevederilor alin. (1) şi (2) sau a 

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

de examene de corigenţe. Elevii declaraţi amânaţi anual din clasa pregătitoare, respectiv din clasa 
I, care nu se prezintă în sesiunile de examinare sunt reînscrişi în clasa pentru care nu s-a încheiat 

situaţia şcolară. 

ART. 79 (1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin calificativul „Insuficient“/medii anuale sub 
5,00 la cel mult două discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul 

de încheiere a situaţiei şcolare la cel mult două discipline de studiu. 
(2) În cazul în care curriculumul este organizat modular, sunt declaraţi corigenţi: 
  a) elevii care obţin medii sub 5,00 la modulele ce se finalizează pe parcursul anului şcolar, 

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

cel mult două module. 

(3) Pentru elevii corigenţi se organizează anual o singură sesiune de examene de corigenţă, într-o 
perioadă stabilită de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

(4) Pentru elevii corigenţi menţionaţi la alin. (2) lit. a) se organizează şi o sesiune specială de 
examene de corigenţă, în ultima săptămână a anului şcolar. Media fiecărui modul, obţinută în cadrul 
sesiunii speciale de corigenţă, este şi media anuală a modulului. 

ART. 80 (1) Sunt declaraţi repetenţi: 
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a) elevii care au obţinut calificativul „Insuficient“/medii anuale sub 5,00 la mai mult de două 
discipline de învăţământ/module care se finalizează la sfârşitul anului şcolar. Prevederile se aplică 
şi elevilor care nu au promovat, la mai mult de două module, la examenele de corigenţă în sesiunea 

specială, organizată în conformitate cu art. 119 alin. (4); b) elevii care au obţinut la purtare 
calificativul anual „Insuficient“/media anuală mai mică de 6,00; 
c) elevii corigenţi care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenţă sau la sesiunea specială 

prevăzută la art. 119 alin. (4) sau care nu promovează examenul la toate disciplinele/modulele la 
care se află în situaţie de corigenţă; 
d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la cel puţin o 

disciplină/un modul; 
e) elevii exmatriculaţi, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele şcolare 
„Repetent prin exmatriculare, cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ sau în altă 

unitate de învăţământ“, respectiv „fără drept de înscriere în nicio unitate de învăţământ pentru o 
perioadă de trei ani“. 

ART. 81 (1) Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, 

la aceeaşi unitate de învăţământ, inclusiv cu depăşirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut 
de lege, sau se pot transfera la o altă unitate de învăţământ. 
(2) Pentru elevii din învăţământul secundar superior şi din învăţământul postliceal declaraţi 

repetenţi la sfârşitul primului an de studii, reînscrierea se poate face şi peste cifra de şcolarizare 
aprobată. 

(3) În ciclul superior al liceului şi în învăţământul postliceal cu frecvenţă, elevii se pot afla în situaţia 
de repetenţie de cel mult două ori. Anul de studiu se poate repeta o singură dată. 
(4) Continuarea studiilor de către elevii din ciclul superior al liceului sau din învăţământul postliceal 

care repetă a doua oară un an şcolar sau care se află în stare de repetenţie pentru a treia oară se 
poate realiza în învăţământul cu frecvenţă redusă. 

ART. 82 (1) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură 

disciplină de învăţământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se aprobă 
de către director, în cazuri justificate, o singură dată pe an şcolar. 
(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de învăţământ, în termen de 24 de 

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

(4) Comisia de reexaminare se numeşte prin decizie a directorului şi este formată din alte cadre 
didactice decât cele care au făcut examinarea anterioară. 

ART. 83 (1) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi anual, examinarea se face din toată 

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

în anul şcolar respectiv sau dintr-o parte a acesteia, în funcţie de situaţie. 
(4) Disciplinele/Modulele la care se dau examene de diferenţă sunt cele prevăzute în trunchiul 
comun şi în curriculumul diferenţiat al specializării/calificării profesionale a clasei la care se face 

transferul şi care nu au fost studiate de candidat. Se susţine examen separat pentru fiecare 
clasă/an de studiu. Notele obţinute la examenele de diferenţă din curriculumul diferenţiat se 
consemnează în registrul matricol, fără a fi luate în calcul pentru media anuală a elevului pentru 

fiecare an de studiu încheiat. 
(5) În situaţia transferării elevului după semestrul I, secretarul şcolii înscrie în catalogul clasei la 
care se transferă candidatul numai mediile din primul semestru de la disciplinele pe care elevul le 

studiază la specializarea/calificarea la care s-a transferat. Notele obţinute la examenele de diferenţe 
susţinute la disciplinele/modulele prevăzute în trunchiul comun şi în curriculumul diferenţiat al 
specializării/calificării profesionale a clasei la care se transferă şi care nu au fost studiate de 

candidat anterior transferului reprezintă mediile pe semestrul I la disciplinele/modulele respective. 
(6) Nu se susţin examene de diferenţă pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii. 
(7) În cazul elevilor transferaţi, aceştia preiau disciplinele opţionale ale clasei în care se transferă. 

În situaţia transferului elevului la începutul semestrului al II-lea sau în cursul acestuia, mediile 
semestriale obţinute la disciplinele opţionale ale clasei la sfârşitul semestrului al II-lea devin medii 

anuale pentru disciplina respectivă. 
(8) În situaţia menţionată la alin. (7), în foaia matricolă vor fi trecute atât disciplinele opţionale pe 
care le-a parcurs elevul la unitatea de învăţământ de la care se transferă, la care are situaţia şcolară 

încheiată pe primul semestru, cât şi cele ale clasei din unitatea de învăţământ la care se transferă. 
În acest caz, media semestrială la fiecare din aceste discipline opţionale devine medie anuală. 
(9) În cazul transferului elevilor corigenţi la cel mult două discipline/module, cu schimbarea 

profilului/specializării/calificării profesionale, şi care nu vor mai studia la unitatea de învăţământ 
primitoare disciplinele/modulele respective, se vor susţine doar examenele de diferenţă. 
Prevederea se aplică şi în cazul elevilor declaraţi amânaţi. 

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

cu frecvenţă, cursuri serale sau la forma cu frecvenţă redusă. 

(11) Persoanele care au depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi 
care nu au absolvit învăţământul primar până la vârsta de 14 ani, precum şi persoanele care au 

depăşit cu mai mult de patru ani vârsta clasei în care puteau fi înscrise şi care nu au finalizat 
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învăţământul secundar inferior pot continua studiile, la solicitarea acestora, şi în programul „A doua 
şansă“, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. 

ART. 84 (1) Elevii care, indiferent de cetăţenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de 

învăţământ din altă ţară sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară 
pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări pot dobândi 
calitatea de elev în România numai după recunoaşterea sau echivalarea de către inspectoratele 

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

(2) Elevii menţionaţi la alin. (1) vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea procedurii de echivalare, 
indiferent de momentul în care părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora solicită şcolarizarea. 
(3) Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate menţiunile privind 

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

(4) Indiferent de cetăţenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient 
se face, prin decizie, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de 
administraţie luate în baza analizării raportului întocmit de o comisie formată din cadre didactice 

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

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

(6) În cazul în care părinţii sau reprezentanţii legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei 
privind nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris la clasa pentru care 
optează părinţii, pe răspunderea acestora asumată prin semnătură.   

 (7) În cazul în care părinţii sau reprezentanţii legali nu au depus dosarul în termen de 30 de zile 
de la înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase absolvite în 
România sau în clasa stabilită de comisia prevăzută la alin. (4). 

(8) În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea inspectoratelor şcolare 
judeţene, Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv al ministerului privind 
recunoaşterea şi echivalarea studiilor, elevul audient este înscris în catalogul clasei şi i se transferă 

din catalogul provizoriu toate menţiunile cu privire la activitatea desfăşurată - note, absenţe etc. 
(9) În situaţia în care studiile făcute în străinătate sau la organizaţii furnizoare de educaţie care 
organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme 

educaţionale din alte ţări nu au fost echivalate sau au fost echivalate parţial de către inspectoratele 
şcolare judeţene, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv de către minister, iar între 

ultima clasă echivalată şi clasa în care este înscris elevul ca audient există una sau mai multe clase 
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ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la alin. (4) solicită inspectoratului 
şcolar, în scris, în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în vederea încheierii situaţiei 
şcolare pentru anii neechivalaţi sau care nu au fost parcurşi ori promovaţi. 

(10) În contextul prevăzut la alin. (10) inspectoratul şcolar constituie o comisie de evaluare formată 
din cadre didactice şi cel puţin un inspector şcolar/profesor metodist, care evaluează elevul, în 
termen de cel mult 20 de zile, pe baza programelor şcolare în vigoare, la toate disciplinele/modulele 

din planul-cadru de învăţământ, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost parcurse ori 
promovate. După promovarea tuturor examenelor, elevul este înscris în clasa următoare ultimei 
clase promovate fie prin recunoaştere şi echivalare, fie prin promovarea examenelor prevăzute la 

alin. (10). Modul de desfăşurare şi rezultatele evaluării vor fi trecute într-un proces-verbal care se 
păstrează în unitatea de învăţământ în care elevul urmează să frecventeze cursurile. Această 
procedură se aplică şi în cazul persoanelor, indiferent de cetăţenie sau statut, care solicită 

continuarea studiilor şi înscrierea în sistemul românesc, fără a prezenta documente care să ateste 
studiile efectuate în străinătate sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi 
desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări, 

care nu sunt înscrise în Registrul special al Agenţiei Române pentru Asigurarea Calităţii în 
Învăţământul Preuniversitar. 
(11) Elevul este examinat în vederea completării foii matricole cu notele aferente fiecărei discipline 

din fiecare an de studiu neechivalat, în ordine inversă, începând cu ultimul an de studiu. Dacă 
elevul nu promovează examenele prevăzute la alin. (10) la 3 sau mai multe discipline/module, 

acesta este evaluat, după caz, pentru o clasă inferioară. Dacă elevul nu promovează examenul de 
diferenţă la cel mult două discipline, acesta este examinat pentru clasele inferioare, apoi sunt 
afişate rezultatele evaluării. Dacă părintele sau reprezentantul legal, respectiv elevul major solicită 

reexaminarea în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor primei examinări, se aprobă 
reexaminarea. În cazul în care nu promovează nici în urma reexaminării, elevul este înscris în prima 
clasă inferioară pentru care a promovat examenele la toate disciplinele. 

(12) Pentru persoanele care nu cunosc limba română, înscrierea şi participarea la cursul de iniţiere 
în limba română se fac conform reglementărilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi 
cercetării. Pentru persoanele care solicită sau beneficiază de o formă de protecţie internaţională, 

înscrierea în învăţământul românesc, la oricare din formele de învăţământ, se poate face, în cazul 
elevilor majori, la solicitarea acestora sau, în cazul elevilor minori, la solicitarea părinţilor sau 
reprezentanţilor legali. Înscrierea în învăţământul preuniversitar se poate face, în condiţiile 

participării la cursul de iniţiere în limba română şi, după caz, fie după primirea avizului privind 
recunoaşterea şi echivalarea studiilor de către instituţiile abilitate, fie după parcurgerea procedurilor 
prevăzute la alin. (10)-(12). Persoanele care solicită sau beneficiază de o formă de protecţie 

internaţională pot opta pentru continuarea studiilor inclusiv în cadrul programului „A doua şansă“, 
conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, simultan cu 

participarea la cursul de iniţiere în limba română. 
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(13) Copiilor lucrătorilor migranţi li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul la 
învăţământul obligatoriu din România. 
(14) Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în învăţământul românesc li se aplică prevederile 

elaborate de minister privind şcolarizarea elevilor străini în învăţământul preuniversitar din 
România. 
(15) Prin excepţie de la prevederile alin (1)-(12), în temeiul Legii nr. 356/2007 pentru aderarea 

României la Convenţia privind definirea statutului şcolilor europene, adoptată la Luxemburg la 21 
iunie 1994, elevilor români înscrişi în sistemul şcolilor europene, reintegraţi în sistemul educaţional 
naţional, li se recunosc şi li se echivalează în procedură simplificată, pe baza cererii avizate de către 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin direcţia cu atribuţii în domeniul şcolilor europene, 
notele/calificativele obţinute, cu încadrarea în clasa corespunzătoare, 
 

ART. 85 În cazul în care o persoană, indiferent de cetăţenie sau statut, solicită înscrierea în 
sistemul de învăţământ românesc după începerea cursurilor noului an şcolar, se aplică procedura 
referitoare la recunoaştere şi echivalare şi, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă 

nu i se poate echivala anul şcolar parcurs în străinătate. 
 
ART. 86 (1) Consiliul profesoral validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţa de 

încheiere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul consiliului consemnează în procesul-verbal 
numărul elevilor promovaţi, numărul şi numele elevilor corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi, 

precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00, respectiv 8,00 pentru profilul 
pedagogic şi unităţile de învăţământ teologic şi militar/calificative mai puţin de „Bine“. 
(2) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică în scris părinţilor sau 

reprezentanţilor legali sau, după caz, elevilor majori de către învăţător/institutor/profesorul pentru 
învăţământul primar/profesorul diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea cursurilor fiecărui 
semestru/an şcolar. 

(3) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru învăţământul 
primar/profesorul diriginte comunică în scris părinţilor, tutorelui sau reprezentantului legal 
programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei şcolare. 

(4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui/ reprezentantului legal sau al 
elevului/absolventului major, documentele elevului, cu excepţia situaţiei prevăzute de Legea nr. 
272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 
SECŢIUNEA a 2-a 

Examenele organizate la nivelul unităţilor de învăţământ 
 

Art. 87. (1) Examenele organizate de unităţile de învăţământ sunt: 
  a) examen de corigenţă; 

  b) examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi; 
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  c) examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este 
condiţionată de promovarea unor astfel de examene; 
  d) examinări/testări organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa respectiv a V-a. 

(2) Organizarea, examenelor de admitere în învăţământul liceal, precum şi a examenelor şi 
evaluărilor naţionale se face conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educaţiei 
naţionale şi cercetării. 

(3) Se interzice organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în prima clasă a 
învăţământului primar. În situaţia în care părintele, tutorele sau reprezentantul legal decide 
înscrierea copilului în clasa pregătitoare înainte de vârsta stabilită prin lege, după caz, conform 

normelor în vigoare, cadrul didactic de la grupa de învăţământ preşcolar pe care a frecventat-o 
copilul sau centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de 
Resurse şi Asistenţă Educaţională, pentru copiii care se întorc din străinătate, realizează evaluarea 

nivelului de dezvoltare al acestora. 
(4) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor 
naţionale, care pot organiza testări ale nivelului cunoaşterii limbii de predare, în cazul în care 

numărul candidaţilor la înscrierea în clasa pregătitoare depăşeşte numărul de locuri, în baza 
metodologiei de înscriere în învăţământul primar aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi 
cercetării; 

Art. 88. Desfăşurarea examenelor de diferenţă are loc, de regulă, în perioada vacanţelor şcolare. 
Art. 89. La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de 

învăţământ la alta nu se acordă reexaminare. 
Art. 90. (1) Probele pentru desfăşurarea examenelor, organizarea și desfășurarea examenelosunt 
prevăzute la art. 131-136 din ROFUIP. 

Art. 91. (1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina/modulul de examen, dacă obţine 
cel puţin calificativul "Suficient"/media 5,00. 
 

 CAPITOLUL IV  
Transferul elevilor 

 
Art. 92. (1) În cadrul Liceului ”Sevr Bocu„ Lipova, transferul elevilor se realizează conform art. 
137-149 din ROFUIP. 

(2) Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei se face cu aprobarea consiliului de administraţie al 
unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consiliului de administraţie al unităţii 

de învăţământ de la care se transferă. 

a) în prima etapă, cererea este depusă de către reprezentantul legal al elevului, la unitatea şcolară 

unde doreşte să se transfere şi primeşte aprobare. 
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b) în a doua etapă, solicită pe baza cererii aprobată de unitatea şcolară primitoare, avizul instituţiei 

de la care pleacă. 

(3) După aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligată să solicite situaţia 

şcolară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. Unitatea de învăţământ de la care se transferă 
elevul este obligată să trimită la unitatea de învăţământ primitoare situaţia şcolară a celui 

transferat, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei şcolare 
de către unitatea de învăţământ la care s-a transferat, elevul transferat participă la cursuri în 

calitate de audient. 

 (6) Transferurile se pot aproba şi în cazul unor condiţii speciale cum ar fi: 

a) transferul de la învăţământul privat autorizat, la învăţământul de stat, în vacanţele şcolare, în 

cazul în care părinţii nu îşi mai pot achita taxele şcolare. 

b) transferurile în timpul semestrului, se pot aproba ca urmare a problemelor apărute în familii, în 

cazul divorţului, prin schimbarea temporară a domiciliului, la schimbarea domiciliului părinților într-
o altă localitate, în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale 

efectuate de direcția de sănătate publică; 

c) transferurile se pot realiza şi în timpul semestrelor pentru copiii aflaţi în plasament, cărora li se 

schimbă asistentul maternal şi domiciliul. 

(7) Elevii se pot transfera de la o clasa la alta, de la un liceu la altul sau de la un profil sau forma 
de invatamant la alta astfel: 

-  Elevii liceului, de la o clasa la alta cu respectarea profilului si a  efectivelor de 24 de elevi pe 
clasa; 

-  Elevii de la un liceu la altul, respectand profilul, in limita efectivelor de 24 de elevi la clasa ; 

-  Elevii de la un liceu la altul cu schimbarea profilului prin sustinerea examenului de diferente in 
limita efectivelor de 24 de elevi la clasa.  

-  Elevii din clasele a X-a, a XI-a, a XII-a se pot transfera de regula la clasele la care media lor din 

ultimul an este cel putin egala cu media ultimului promovat din clasa la care se solicita transferul, 
iar media la purtare este 10. Exceptiile de la aceasta prevedere se aproba de catre Consiliul de 
administratie. 

- Toate transferurile se efectueaza cu acordul directorului unitatii primitoare si cu avizul consultativ 

al directorului de la care pleaca elevul, in vacanta de vara dupa sesiunea de corigente si sustinerea 
examenului de diferenta (daca este cazul),cu aprobarea  Consiliului de Administratie din liceu. 
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TITLUL VIII:  
Evaluarea unităţilor de învăţământ 

CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 

 

Art. 93. În cadrul Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova evaluarea instituţională se realizează în 
conformitate cu prevederile legale, în două forme fundamentale: 
  a) inspecţia de evaluare instituţională a unităţilor de învăţământ; 

  b) evaluarea internă şi externă a calităţii educaţiei. 
Art. 94. (1) Inspecţia de evaluare instituţională a Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova reprezintă o 
activitate de evaluare generală a performanţelor, prin raportare explicită la politicile educaţionale, 

la scopurile şi obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate în funcţionarea acestora. 
(2) Inspecţia de evaluare instituţională se realizează de către inspectoratele şcolare şi minister, 

prin inspecţia şcolară generală a unităţilor de învăţământ, în conformitate cu prevederile 
regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ, elaborat de minister. 
(3) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, prin inspecţia şcolară, inspectoratele şcolare: 

a) îndrumă, controlează şi monitorizează calitatea activităţilor de predare-învăţare-evaluare; 
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b) îndrumă, controlează, monitorizează şi evaluează calitatea managementului Liceului ,,SEVER 
BOCU” Lipova. 
(4) Conducerea Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova şi personalul didactic nu pot refuza inspecţia 

şcolară, cu excepţia situaţiilor în care, din cauze obiective, probate cu acte doveditoare, aceştia nu 
îşi pot desfăşura activităţile profesionale curente. 

  CAPITOLUL II  

Evaluarea internă a calităţii educaţiei 
 

Art. 95. (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru Liceului ,,SEVER BOCU” 

Lipova şi este centrată preponderent pe rezultatele învăţării. 
(2) Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei în domeniul asigurării calităţii în învăţământul 
preuniversitar. 

Art. 96 (1) În conformitate cu prevederile legale, la nivelul fiecărei Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova 
se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (CEAC). 
(2) Pe baza legislaţiei în vigoare, Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova elaborează şi adoptă propria 

strategie şi propriul regulament de funcţionare a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 
(3) Conducerea Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova este direct responsabilă de calitatea educaţiei 
furnizate. 

Art. 97. În procesele de autoevaluare şi monitorizare internă, se  vor aplica instrumentele Cadrului 
naţional de asigurare a calităţii în învăţământul profesional şi tehnic. 

Art. 98 (1) Componenţa, atribuţiile şi responsabilităţile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii sunt realizate în conformitate cu prevederile legale.  
(2) Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare. 
(3) Orice control sau evaluare externă a calităţii din partea Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii 
în Învăţământul Preuniversitar sau a ministerului se bazează pe analiza raportului de evaluare 

internă a activităţii din Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova. 
 

  CAPITOLUL III  

Evaluarea externă a calităţii educaţiei 
 

Art. 99. (1) O formă specifică de evaluare instituţională, diferită de inspecţia generală a unităţilor 

de învăţământ, o reprezintă evaluarea instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării 
periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, realizată de Agenţia Română de Asigurare a 
Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. 

(2) Evaluarea externă a calităţii educaţiei în Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova se realizează, în 
conformitate cu prevederile legale, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Preuniversitar. 
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(3) Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova se supune procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii. 
(4) Evaluarea, autorizarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale, conform 
prevederilor legale. 

(5) În cazul evaluării externe realizate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Preuniversitar, în bugetul Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova  vor fi asigurate, în mod 
distinct, din finanţarea de bază, sumele necesare acoperirii costurilor, conform tarifelor percepute 

de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar pentru această 
activitate. 

 
 
 
 
TITLUL IX 
Partenerii educaţionali 

      CAPITOLUL   I  
Drepturile părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 

 

Art. 100. (1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai antepreşcolarului/preşcolarului/elevului sunt 
parteneri educaţionali principali ai Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova. 
(2) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au acces la toate informaţiile legate de 

sistemul de învăţământ care privesc educaţia copiilor lor. 
(3) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au dreptul de a fi susţinuţi de sistemul 

de învăţământ, pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţii aptitudinile ca parteneri în relaţia familie-
şcoală. 
Art. 101. (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie 

informat periodic referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil. 
(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească 
informaţii referitoare numai la situaţia propriului copil. 

Art. 102. (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta 
Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova în concordanţă cu procedura de acces, dacă: 
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a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul Liceului 
,,SEVER BOCU” Lipova; 
b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice; 

c) depune o cerere/alt document la secretariat; 
d) participă la întâlnirile programate cu educatorul /educatoarea / învăţătorul / profesorul pentru 
învăţământ preşcolar/profesorul diriginte; 

e) participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi. 
(2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, tutorilor sau 
susţinătorilor legali în Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova. 

Art. 103. Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu 
personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare. 
Art. 104. (1) Rezolvarea situaţiilor conflictuale sesizate de părintele/tutorele/susţinătorul legal al 

copilului/elevului în care este implicat propriul copil se face prin discuţii amiabile cu salariatul 
Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova implicat, educatorul/educatoarea/învăţătorul/ /profesorul pentru 
învăţământul preşcolar/primar/profesorul diriginte. Părintele/tutorele/susţinătorul legal al 

copilului/elevului are dreptul de a solicita ca la discuţii să participe şi reprezentantul părinţilor. În 
situaţia în care discuţiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, 
părintele/tutorele/susţinătorul legal are dreptul de a se adresa conducerii Liceului ,,SEVER BOCU” 

Lipova, printr-o cerere scrisă, în vederea rezolvării problemei. 
(2) În cazul în care părintele/tutorele/susţinătorul legal consideră că starea conflictuală nu a fost 

rezolvată la nivelul Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova, acesta are dreptul de a se adresa, în scris, 
inspectoratului şcolar pentru a media şi rezolva starea conflictuală. 

  CAPITOLUL  II  

Îndatoririle părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali 
 

Art. 105. (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de 

a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru 
şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor. 
(2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, în perioada 

învăţământului obligatoriu, poate fi sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă 
între 100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii. 
(3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se 

realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de 
administraţie al Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova. 
(4) La înscrierea copilului/elevului în Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova, părintele, tutorele sau 

susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii 
unui climat sănătos la nivel de grupă/formaţiune de studiu/pentru evitarea degradării stării de 

sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/ Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova. 
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(5) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura 
cu educatorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte 
evoluţia copilului/elevului. Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată 

în caietul educatorul/profesorul pentru învăţământul preşcolar/profesorul diriginte pentru 
învăţământ, cu nume, dată şi semnătură. 
(6) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din 

patrimoniul unităţii de învăţământ, cauzate de elev. 
(7) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul preșcolar are obligaţia să 
îl însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs să îl preia. 

În cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de 
activitate, împuterniceşte o altă persoană. 
(8) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul, gimnazial şi ciclul inferior 

al liceului are obligaţia de a solicita, în scris, retragerea elevului în vederea înscrierii acestuia într-
o unitate de învăţământ din străinătate. 
(9) Dispoziţiile alin. (7) nu se aplică în situaţiile în care transportul copiilor la şi de la unitatea de 

învăţământ se realizează cu microbuzele şcolare. Asigurarea securităţii şi siguranţei în incinta 
unităţii de învăţământ la venirea şi părăsirea acesteia, în special pentru elevii din clasa pregătitoare, 
se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 

(10) Părintele sau reprezentantul legal al antepreşcolarului/ preşcolarului sau al elevului din 
învăţământul obligatoriu are obligaţia de a-l susţine pe acesta în activitatea de învăţare desfăşurată, 

inclusiv în activitatea de învăţare realizată prin intermediul tehnologiei şi al internetului, şi de a 
colabora cu personalul unităţii de învăţământ pentru desfăşurarea în condiţii optime a acestei 
activităţi 

Art. 106. Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică, verbală etc. a copiilor/elevilor şi 
a personalului unităţii de învăţământ. 
Art. 107. (1) Respectarea prevederilor prezentului regulament şi a regulamentului de organizare 

şi funcţionare a unităţii de învăţământ este obligatorie pentru părinţii, tutorii sau susţinătorii legali 
ai copiilor/elevilor. 
 

  CAPITOLUL III  
    Adunarea generală a părinţilor 

 

Art. 108. (1) La nivelul Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova, Adunarea generală a părinţilor este 
constituită din toţi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copiilor/elevilor de la grupă/formaţiune 
de studiu. 

(2) Adunarea generală a părinţilor hotărăşte referitor la activităţile de susţinere a cadrelor didactice 
şi a echipei manageriale a unităţii de învăţământ, în demersul de asigurare a condiţiilor necesare 

educării copiilor/elevilor. 
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(3) În adunarea generală a părinţilor se discută problemele generale ale colectivului de copii/elevi 
şi nu situaţia concretă a unui copil/elev. Situaţia unui copil/elev se discută individual, numai în 
prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al copilului/elevului respectiv. 

Art. 109. (1) Adunarea generală a părinţilor se convoacă educatorul/învăţătorul/ profesorul pentru 
învăţământul preşcolar sau profesorul diriginte, de către preşedintele comitetului de părinţi al clasei 
sau de către 1/3 din numărul total al membrilor săi ori al elevilor clasei. 

(2) Adunarea generală a părinţilor se convoacă semestrial sau ori de câte ori este nevoie, este 
valabil întrunită în prezenţa a jumătate plus unu din totalul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor 
legali ai copiilor/elevilor din grupa/clasa respectivă şi adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu 

din cei prezenţi. 

  CAPITOLUL IV  
    Comitetul de părinţi 

 
Art. 110. (1) La nivelul Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova, se înfiinţează şi funcţionează comitetul de 
părinţi pe grupă/clasă. 

Art.111 (1) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în 
adunarea generală a părinţilor, convocată de educatorul-puericultor/educatoare/învăţător/ 
institutor/profesorul pentru învăţământul preşcolar sau primar/profesorul diriginte care prezidează 

şedinţa. 
(2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15 zile 

calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar. 
(3) Comitetul de părinţi pe grupă/clasă se compune din 3 persoane: un preşedinte şi 2 membri. În 
prima şedinţă după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le 

comunică educatorului /profesorului pentru învăţământul antepreşcolar/preşcolar /profesorului 
diriginte. 
(4) Comitetul de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor sau ale reprezentanţilor legali 

ai copiilor/elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor sau reprezentanţilor legali, în consiliul 
profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială. 
Preşedintele comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor sau ale 

reprezentanţilor legali în relaţiile cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi şi, prin 
acestea, în relaţie cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii. 
(5) În baza hotărârii adunării generale, comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv 

financiar prin asociaţia de părinţi cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în 
domeniul financiar, întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de 
învăţământ şi a grupei/clasei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este obligatorie. 

(6) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un operator economic/persoane fizice se face 
cunoscută comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru 

copii/elevi/părinţi sau reprezentanţi legali. 
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(7) Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din 
unitatea de învăţământ în strângerea şi/sau gestionarea fondurilor. 
Art. 112 Comitetul de părinţi pe grupă/clasă are atribuţii conform art. 168 ROFUIP 

 

  CAPITOLUL  V  
Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi 

 
Art. 113. (1) La nivelul Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova funcţionează Consiliul reprezentativ al 
părinţilor care este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură fără personalitate juridică a cărei activitate 
este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a preşedinţilor 

comitetelor de părinţi pe grupă/clasă din unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are 
buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de 
orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activităţile unităţii de învăţământ 

prin acţiuni cu caracter logistic - voluntariat. 
(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură fără personalitate juridică a cărei activitate 
este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a preşedinţilor 

comitetelor de părinţi pe grupă/clasă din unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are 
buget de venituri şi cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de 
orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate implica în activităţile unităţii de învăţământ 

prin acţiuni cu caracter logistic - voluntariat. 
(4) La nivelul Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova se poate constitui asociaţia de părinţi, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare privind asociaţiile şi fundaţiile, care reprezintă drepturile şi interesele 

părinţilor din unitatea de învăţământ, membri ai acesteia. 

Art. 114. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi 
ale căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se 

consemnează în procesul-verbal al şedinţei. 
(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. 

Convocarea şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia 
sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi. 
(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociația părinților din cadrul Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova 

desemnează reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali în organismele de conducere 
şi comisiile Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova. 
(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor 

celor prezenţi. 
(5) Preşedintele reprezintă Consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi 
juridice. 

(6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate al Consiliului reprezentativ al părinţilor. 
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(7) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii 
excepţionale, şedinţele consiliului reprezentativ al părinţilor se pot desfăşura online, prin mijloace 
electronice de comunicare, în sistem de videoconferinţă. 

 
Art. 115. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor poate face demersuri privind atragerea de resurse 
financiare, care vor fi gestionate de către şcoală, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc. 

din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate care vor fi utilizate pentru: 
a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive; 
b) acordarea de premii şi de burse elevilor;  

c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; 
  
d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială 

precară; 
e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate prin 
hotărâre de către adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă. 

(2) Organizaţia de părinţi colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel local, judeţean, 
regional şi naţional. 

 (5) Atribuțiile Consiliului reprezentativ al părinților/Asociației de părinți sunt prevăzute la art. 173 

din ROFUIP. 
 

  CAPITOLUL VI  
    Contractul educational 

 

Art. 116. (1) Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în 
momentul înscrierii preșcolarilor/elevilor, în registrul unic matricol, un contract educațional în care 

sunt înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților. 

(2) Modelul contractului educațional este prezentat în Anexa nr. 2 din ROFUIP și Anexa 16 din 
prezentul regulament. Acesta este particularizat la nivelul Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova prin 

hotărârea consiliului de administrație, după consultarea consiliului reprezentativ al părinților 

(3) Contractul educațional este valabil pe toată perioada de școlarizare în cadrul Liceul ,,SEVER 

BOCU” Lipova. 

(3) Contractul educaţional va cuprinde în mod obligatoriu: datele de identificare ale părţilor 

semnatare - respectiv Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova, beneficiarul primar al educaţiei, părintele, 
tutorele sau susţinătorul legal, scopul pentru care se încheie contractul educaţional, drepturile 

părţilor, obligaţiile părţilor, durata valabilităţii contractului, alte clauze. 
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(4) Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau 
susţinător legal, altul pentru Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova şi îşi produce efectele de la data 

semnării. 

(5) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în 

contractul educaţional. 

(6) Comitetul de părinţi al clasei urmăreşte modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în 
contractul educaţional de către fiecare părinte, tutore sau susţinător legal şi adoptă măsurile care 

se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în acest document. 

(7) Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adițional acceptat de ambele părți și care se 

atașează contractului educational. 

CAPITOLUL VII 

Şcoala şi comunitatea. Parteneriate/Protocoale între unităţile de 
învăţământ şi alţi parteneri educaţionali 

 

Art. 117. (1) Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi reprezentanţi ai comunităţii locale 
colaborează cu consiliul de administraţie şi cu directorul, în vederea atingerii obiectivelor Liceului 
”Sever Bocu” Lipova. 

(2) Liceul ”Sever Bocu” Lipova poate realiza parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie 
şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri 
de organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 

(3) Liceul ”Sever Bocu” Lipova, de sine stătător sau în parteneriat cu autorităţile administraţiei 
publice locale şi cu alte instituţii şi organisme publice şi private: case de cultură, furnizori de formare 
continuă, parteneri sociali, organizaţii nonguvernamentale şi altele asemenea, pot organiza la nivel 

local centre comunitare de învăţare permanentă, pe baza unor oferte de servicii educaţionale 
adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-ţintă interesate. 

(4) Liceul ”Sever Bocu” Lipova, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile prezentului 
regulament, pot iniţia, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu organizaţiile 
de părinţi, în baza hotărârii consiliului de administraţie, activităţi educative, recreative, de timp 

liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau pentru accelerarea învăţării, precum şi 
activităţi de învăţare remedială cu elevii, prin programul „Şcoala după şcoală“. 
(5) Parteneriatul cu autorităţile administraţiei publice locale are ca scop derularea unor 

activităţi/programe educaţionale în vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de unitatea 
de învăţământ. Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă 
electorală, de prozelitism religios şi nu pot fi contrare moralei sau legilor statului.  Autorităţile 

administraţiei publice locale asigură condiţiile şi fondurile necesare pentru implementarea şi 
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respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi pentru asigurarea securităţii 
copiilor/elevilor şi a personalului în perimetrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova. 
(6) Liceul ”Sever Bocu” Lipova încheie parteneriate şi protocoale de colaborare cu operatorii 

economici, în vederea derulării orelor de instruire practică. Protocolul conţine prevederi clare cu 
privire la responsabilităţile părţilor, referitoare la asigurarea securităţii elevilor şi a personalului 
şcolii, respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, asigurarea transportului la şi de la 

operatorul economic, durata activităţilor, drepturile şi îndatoririle elevilor, utilizarea fondurilor 
realizate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. De asemenea unităţile de învăţământ 
profesional şi tehnic încheie parteneriate şi protocoale de colaborare cu operatorii economici, în 

vederea derulării orelor de instruire practică. Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate 
juridică ce şcolarizează în învăţământ profesional şi tehnic dual încheie contracte de parteneriat cu 
unul sau mai mulţi operatori economici sau cu o asociaţie/un consorţiu de operatori economici şi 

cu unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află Liceul ”Sever Bocu” Lipova. Pentru 
pregătirea profesională, fiecare elev major, respectiv părintele sau reprezentantul legal al elevului 
minor din aceste unităţi de învăţământ prevăzute încheie un contract de pregătire practică 

individual cu operatorul economic şi Liceului ”Sever Bocu” Lipova. Contractele prevăzute se 
reglementează prin metodologii specifice aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. 
(7) Liceul ”Sever Bocu” Lipova încheie protocoale de parteneriat cu organizaţii nonguvernamentale, 

unităţi medicale, poliţie, jandarmerie, instituţii de cultură, asociaţii confesionale, alte organisme, în 
vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţională/planul 

de acţiune al unităţii de învăţământ.  
(8) Protocolul conţine prevederi cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare. În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului unităţii de 

învăţământ, în protocol se va specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării 
securităţii copiilor/elevilor. Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin afişare la sediul 
unităţii, pe site-ul şcolii, prin comunicate de presă şi prin alte mijloace de informare.  

(9) Liceul ”Sever Bocu” Lipova poate încheia protocoale de parteneriat şi pot derula activităţi 
comune cu unităţi de învăţământ din străinătate, având ca obiectiv principal dezvoltarea 
personalităţii copiilor şi a tinerilor, respectându-se legislaţia în vigoare din statele din care provin 

instituţiile respective.  
(10) Reprezentanţii părinţilor se vor implica direct în buna derulare a activităţilor din cadrul 
parteneriatelor ce se derulează în cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova. 
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TITLUL X 
Dispoziții tranzitorii și finale 
 

Art. 118. Atribuțiile stabilite prin Regulamentul de Organizare a Unităților de Învățământ, în 

sarcina participanților la actul de învățământ, care nu se regăsesc în alte titluri, capitole, secțiuni, 
ori anexe ale Regulamentul de Organizare și Funcționare al Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova, sunt 

prevăzute în anexele la prezentul regulament. 

(2) Atribuțiile personalului vor fi detaliate în fișele de post, aprobate în CA și prin deciza directorului, 

în conformitate cu legislația în vigoare. 

Art. 119. (1) Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat 

derulării examenelor/ evaluărilor naționale. 

(2) În școală fumatul este interzis, conform prevederilor legislației în vigoare. 

(3) Prin intermediul site-ului internet al Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova, părinții vor fi informați cu 

privire la activitățile care sunt organizate de liceu, ori care sunt în responsabilitatea liceului 

(4) În Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova se asigură dreptul fundamental la învățătură și este interzisă 

orice formă de discriminare a preșcolarilor/copiilor, elevilor și a personalului din Liceul ,,SEVER 

BOCU” Lipova 

(5) Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova se asigură că părinţii şi elevii sunt informaţi în privinţa drepturilor, 

obligaţiilor şi sancţiunilor ce decurg din ROF și ROFUIP.  

(6) Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova va păstra un registru al incidentelor în care se specifică încălcările 

regulilor de către elevi şi măsurile legale care au fost luate de liceu.  
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(7) Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova încurajează victimele faptelor penale să facă o declaraţie în acest 
sens. Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova va raporta întotdeauna dacă se află în situaţia de a fi partea 

vătămată.  

(8) Acolo unde este posibil, pe baza unor considerente întemeiate, Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova 
va colabora întotdeauna la aducerea la îndeplinire a unor sancţiuni judiciare care se pot aplica 

eventual în cazul unui elev al Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova.  

(9) Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova va colabora cu poliția pentru realizarea măsurilor pe care poliţia 

le consideră necesare în aplicarea prevederilor legale şi pentru menținerea ordinii publice.  

(10) Dacă există suspiciuni referitoare la ameninţarea gravă a siguranţei în liceu, ca şi în cazul 
manifestării unor comportamente infracţionale de către elevi în liceu şi în împrejurimile acesteia, 

atunci Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova poate să anunţe ofiţerul de poliţie din sectorul respectiv şi, 

dacă este necesar, să aplice în mod judicios măsurile ce trebuie întreprinse.  

(11) Liceul ,,SEVER BOCU” Lipova va depune toate eforturile pentru a preveni excluderea elevilor 

din liceu. Inspectorul şcolar va fi implicat, într-un astfel de caz încă din etapele iniţiale. 

Art. 120 . Prezentul regulament intră în vigoare de la data aprobării lui de către Consiliul de 

administrație și se înregistrează la secretariatul Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova. 

Art. 121. (1) Respectarea regulamentului de organizare și funcționare al Liceului ,,SEVER BOCU” 

Lipova este obligatorie. 

(2) Nerespectarea Regulamentului de organizare și funcționare constituie abatere și se 

sancționează conform prevederilor legale. 

Art. 123. După aprobare, regulamentul de organizare și funcționare al Liceului „SEVER BOCU„ 

Lipova se afișează la avizier.  

Art. 124. Regulamentul de organizare și funcționare a liceului va fi multiplicat, distribuit 

educatorilor şi profesorilor, iar un exemplar se va afla la biblioteca liceului, pentru consultare.  

Art. 125.  Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova va fi 

prelucrat în orele de dirigenţie şi va fi adus la cunoștinţa părinţilor de către educatori şi diriginţi. 
Prezentul regulament poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui 
an școlar.  Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului ,,SEVER BOCU” Lipova nu se 

substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniul educaţiei şi nici nu poate contraveni 

acestora. 

 

Colectivul de elaborare: Numit prin HCA Nr _____/ ___________ 
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ART 2 ROFUIP 

COLECTIVUL DE ELABORARE: 

1. _______ CADRU DIDACTIC_COORDONATOR 

2. reprezentanţi ai organizaţiilor sindicale,  
3. reprezentanti părinţii elevilor desemnaţi de către consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia 

părinţilor, respectiv de consiliul şcolar al elevilor. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Anexa nr. 1 la Regulamentul de Organizare și Funcționare 
 

 

ATRIBUȚII  
DIRECTOR 

 

 
 

 

1. Drepturile şi obligaţiile directorului 
conform art.20-27 ROFUIP 

     

ART. 20 
  (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare.  

  (2) Funcţia de director în unităţile de învăţământ de stat se ocupă, conform legii, prin 
concurs public, susţinut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi 
în management educaţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director se organizează 

conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. 
  (3) Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare şi a finanţării 
suplimentare, după promovarea concursului, directorul încheie contract de management 

administrativ-financiar cu primarul unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se 
află unitatea de învăţământ, respectiv cu preşedintele consiliului judeţean, pentru unităţile de 

învăţământ special. Modelul-cadru al contractului de management administrativ-financiar este 

Dezbătut și avizat de Consiliul profesoral : _____ 2021 
 
Aprobat în Consiliul de Administrație: ______ 2021 
 
Nr. înregistrare : _____  / ____________ 2021 
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anexă la metodologia prevăzută la alin. (2). Contractul de management administrativ-financiar 
poate fi modificat exclusiv prin act adiţional, cu acordul părţilor semnatare.  
  (4) Directorul încheie contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general. 

Modelul-cadru al contractului de management educaţional este anexă la metodologia prevăzută 
la alin. (2). Contractul de management educaţional poate fi modificat exclusiv prin act adiţional, 
cu acordul părţilor semnatare. 

  (5) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia de 
preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional. 
  (6) În unităţile de învăţământ cu predare şi în limbile minorităţilor naţionale, unul dintre 

directori este un cadru didactic din rândul minorităţii respective. Respectarea criteriilor de 
competenţă profesională este obligatorie. 
  (7) În unităţile de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor naţionale, în care există şi 

clase cu predare în limba română, unul dintre directori este un cadru didactic care nu aparţine 
minorităţilor şi care predă în limba română. 

  (8) Directorul unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea 
motivată a consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre 
membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului 

profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea 
unui audit de către inspectoratul şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de 
administraţie al inspectoratului şcolar. În funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al 

inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a 
directorului unităţii de învăţământ. Hotărârea revocării directorului unităţii de învăţământ 
preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează exclusiv în învăţământ profesional şi 

tehnic cu o pondere majoritară a învăţământului dual se ia prin vot secret de către 2/3 din 
membrii consiliului de administraţie. 
  (9) Directorul unităţii de învăţământ particular şi confesional poate fi eliberat din funcţie, la 

propunerea consiliului de administraţie, cu votul a 2/3 din membrii săi, prin decizia persoanei 
juridice fondatoare. 
  (10) În cazul vacantării funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ, 

conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de 
sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul 
învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar general, în baza avizului consiliului de 

administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanelor solicitate. 

  ART. 21 

  (1) În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele atribuţii: 
  a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a 
acesteia; 

  b) organizează întreaga activitate educaţională; 
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  c) răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii de învăţământ; 
  d) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel 
naţional şi local; 

  e) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării 
unităţii de învăţământ; 
  f) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă; 

  g) încheie parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor; 
  h) prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; raportul este 
prezentat în faţa consiliului de administraţie, a consiliului profesoral, în faţa comitetului 

reprezentativ al părinţilor şi a conducerii asociaţiei de părinţi, acolo unde există; raportul este 
adus la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar judeţean/al 
municipiului Bucureşti şi postat pe site-ul unităţii de învăţământ, în măsura în care există, în 

termen de maximum 30 de zile de la data începerii anului şcolar. 

  (2) În exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuţii: 

  a) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de 
execuţie bugetară; 
  b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ; 

  c) face demersuri pentru atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor 
legale; 
  d) răspunde de gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ. 

  (3) În exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii: 
  a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă; 
  b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine; 

  c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate; 
  d) propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe 
post şi angajarea personalului; 

  e) aplică prevederile metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din 
învăţământul preuniversitar, precum şi prevederile altor acte normative, elaborate de minister. 

  (4) Alte atribuţii ale directorului sunt: 

  a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de 
consiliul de administraţie; 
  b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o 

propune spre aprobare consiliului de administraţie; prin excepţie, în unităţile de învăţământ 
preuniversitar care şcolarizează elevi exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere 

majoritară a învăţământului dual, directorul aprobă curriculumul în dezvoltare locală cu 
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obligativitatea consultării, în prealabil, a reprezentanţilor operatorilor economici implicaţi în 
instruirea practică şi pregătirea de specialitate a elevilor în calificarea respectivă; 
  c) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul naţional de 

indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar, şi răspunde de 
introducerea datelor în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR); 
  d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi regulamentul 

de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 
  e) stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu, în baza hotărârii consiliului de 
administraţie; 

  f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul de 
personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie; 
  g) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de 

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe 
educative şcolare şi extraşcolare; 

  h) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de numire a cadrului didactic, 
membru al consiliului clasei, care preia atribuţiile profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta 
este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective; 

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

  j) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de constituire a comisiilor din 
cadrul unităţii de învăţământ; 
  k) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unităţii de învăţământ şi îl propune 

spre aprobare consiliului de administraţie; 
  l) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative al 
unităţii de învăţământ; 

  m) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de aprobare a regulamentelor 
de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale 
elevilor din unitatea de învăţământ; 

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

  o) asigură, prin responsabilul comisiei pentru curriculum, aplicarea planului de învăţământ, 
a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

  p) controlează, cu sprijinul responsabilului comisiei pentru curriculum, calitatea procesului 
instructiv-educativ, prin asistenţe la ore şi prin participări la diverse activităţi educative 
extracurriculare şi extraşcolare; 

  q) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate; 
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  r) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în 
colectivul unităţii de învăţământ; 
  s) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic 

şi ale salariaţilor de la programul de lucru; 
  t) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, rezultatele unităţii de învăţământ; 
  u) numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de învăţământ; 

  v) răspunde de arhivarea documentelor unităţii de învăţământ; 
  w) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea 
actelor de studii, precum şi de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, 

modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 
  x) aprobă procedura de acces în unitatea de învăţământ al persoanelor din afara acesteia, 
inclusiv al reprezentanţilor mass-mediei, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare al unităţii de învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control 
asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare 

şi evaluare a calităţii sistemului de învăţământ au acces neîngrădit în unitatea de învăţământ; 
  y) asigură implementarea hotărârilor consiliului de administraţie; 
  z) propune spre aprobare consiliului de administraţie suspendarea cursurilor la nivelul unor 

formaţiuni de studiu -grupe/clase sau la nivelul unităţii de învăţământ, în situaţii obiective, cum 
ar fi epidemii, intemperii, calamităţi, alte situaţii excepţionale;  
  aa) coordonează activităţile realizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului la nivelul 

unităţii de învăţământ şi stabileşte, în acord cu profesorii diriginţi şi cadrele didactice, 
modalitatea de valorificare a acestora. 

  (5) Directorul îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către consiliul de administraţie, potrivit 

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

sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri 
în unitatea de învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de 
învăţământ, în conformitate cu prevederile legale. 

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

conform legii. În situaţii excepţionale (accident, boală şi altele asemenea) în care directorul nu 
poate delega atribuţiile, directorul adjunct sau un alt cadru didactic, membru al consiliului de 

administraţie, desemnat anterior pentru astfel de situaţii de către acesta, preia atribuţiile 
directorului. 

  ART. 22 
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  În exercitarea atribuţiilor şi a responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile art. 
21, directorul emite decizii şi note de serviciu. 

  ART. 23 

  (1) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute de 
legislaţia în vigoare, de prezentul regulament, regulamentul de organizare şi funcţionare a 
unităţii de învăţământ, de regulamentul intern şi de contractele colective de muncă aplicabile. 

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

 
 
 
 

2. Tipul și conținutul documentelor manageriale 

conform art. 28-37 din ROFUIP. 

   Tipul şi conţinutul documentelor manageriale 
  ART. 28 

  Pentru optimizarea managementului unităţii de învăţământ, conducerea acesteia 
elaborează documente manageriale, astfel: 
  a) documente de diagnoză; 

  b) documente de prognoză; 
  c) documente de evidenţă. 

  ART. 29 

  (1) Documentele de diagnoză ale unităţii de învăţământ sunt: 
  a) rapoartele anuale ale comisiilor şi compartimentelor din unitatea de învăţământ; 

  b) raportul anual de evaluare internă a calităţii. 

  (2) Conducerea unităţii de învăţământ poate elabora şi alte documente de diagnoză privind 
domenii specifice de interes, care să contribuie la dezvoltarea instituţională şi la atingerea 

obiectivelor educaţionale. 

  ART. 30 
  (1) Rapoartele anuale de activitate se întocmesc de către director şi directorul 

adjunct/directorii adjuncţi, după caz. 
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  (2) Rapoartele anuale de activitate se validează de către consiliul de administraţie, la 
propunerea directorului la începutului anului şcolar următor. 

  ART. 31 

  Rapoartele anuale de activitate sunt făcute publice pe site-ul unităţii de învăţământ sau, în 
lipsa acestuia, prin orice altă formă. 

  ART. 32 

  Raportul anual de evaluare internă (RAEI) se întocmeşte de către comisia pentru evaluarea 
şi asigurarea calităţii, se validează de către consiliul de administraţie, la propunerea 
coordonatorului comisiei, şi se prezintă, spre analiză, consiliului profesoral. 

  ART. 33 
  (1) Documentele de prognoză ale unităţii de învăţământ realizate pe baza documentelor de 
diagnoză ale perioadei anterioare sunt: 

  a) planul de dezvoltare instituţională, respectiv planul de acţiune al şcolii pentru 
învăţământul profesional şi tehnic (PAS); 

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

  (2) Directorul poate elabora şi alte documente de prognoză, în scopul optimizării 

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

interes public. 

  ART. 34 
  (1) Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoză pe termen lung 

şi se elaborează de către o echipă coordonată de către director, pentru o perioadă de 3-5 ani. 
Acesta conţine: 
  a) prezentarea unităţii: istoric şi starea actuală a resurselor umane, materiale şi financiare, 

relaţia cu comunitatea locală şi organigramă; 
  b) analiza de nevoi, alcătuită din analiza mediului intern (de tip SWOT) şi analiza mediului 
extern (de tip PESTE); 

  c) viziunea, misiunea şi obiectivele strategice ale unităţii; 
  d) planificarea tuturor activităţilor unităţii de învăţământ, respectiv activităţi manageriale, 
obiective, termene, stadii de realizare, resurse necesare, responsabilităţi, indicatori de 

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

învăţământ (PRAI) şi Planul local de acţiune pentru învăţământ (PLAI). 
  (3) Planul de acţiune al şcolii (PAS) se realizează în baza ghidului de elaborare emis de 
către Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic. 

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

preuniversitar cu personalitate juridică care şcolarizează în învăţământ profesional şi tehnic este 
elaborat, pentru o perioadă de 3-5 ani, de către o echipă coordonată de către director, în 
colaborare cu partenerii şcolii, şi se aprobă de către consiliul de administraţie. 

  ART. 35 
  (1) Planul managerial constituie documentul de acţiune pe termen scurt şi se elaborează 

de către director pentru o perioadă de un an şcolar. 
  (2) Planul managerial conţine adaptarea direcţiilor de acţiune ale ministerului şi 
inspectoratului şcolar la specificul unităţii, precum şi a obiectivelor strategice ale planului de 

dezvoltare instituţională la perioada anului şcolar respectiv. 
  (3) Planul managerial se dezbate şi se avizează de către consiliul profesoral şi se aprobă 
de către consiliul de administraţie. 

  (4) Directorul adjunct întocmeşte propriul plan managerial conform fişei postului, în 
concordanţă cu planul managerial al directorului şi cu planul de dezvoltare instituţională. 

  ART. 36 

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

obiectivele, acţiunile, responsabilităţile, termenele, precum şi alte componente. 

  ART. 37 
  Documentele manageriale de evidenţă sunt: 

  a) statul de funcţii; 
  b) organigrama unităţii de învăţământ; 
  c) schema orară a unităţii de învăţământ/programul zilnic al unităţii de învăţământ 

antepreşcolar/preşcolar; 
  d) planul de şcolarizare. 
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3. Profesorii diriginţi au atribuţiile  
conform art. 68-70 din ROFUIP. 

ART. 68 
  Profesorul diriginte are următoarele atribuţii: 
  1. organizează şi coordonează: 

  a) activitatea colectivului de elevi; 
  b) activitatea consiliului clasei; 

  c) întâlniri cu părinţii sau reprezentanţii legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de 
câte ori este cazul; 
  d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei; 

  e) activităţi educative şi de consiliere; 
  f) activităţi extracurriculare şi extraşcolare în unitatea de învăţământ şi în afara acesteia, 
inclusiv activităţile realizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului; 

  2. monitorizează: 
  a) situaţia la învăţătură a elevilor; 
  b) frecvenţa la ore a elevilor; 

  c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare; 
  d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare; 
  e) participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de 

voluntariat; 

  3. colaborează cu: 
  a) profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii 
specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, 
care îi implică pe elevi; 

  b) cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor 
clasei; 

  c) directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de 
elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme 
administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării 

bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură 
cu colectivul de elevi; 



                                                                                                              MINISTERUL EDUCAŢIEI  
 
 
 
 

 
 

LICEUL „SEVER BOCU”  LIPOVA 
Str. V. Bugariu, nr. 5, cod 315400 LIPOVA, jud. ARAD 

E-mail: severbocu@yahoo.com      Telefon: 0257-563-434 

 

Pagină 77 din 165 
 

  d) asociaţia şi comitetul de părinţi, părinţii sau reprezentanţii legali pentru toate aspectele 
care vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi 
parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; 

  e) alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; 
  f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii 
ale elevilor clasei; 

  g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării 
datelor referitoare la elevi; 

  4. informează: 

  a) elevii şi părinţii sau reprezentanţii legali, despre prevederile regulamentului de organizare 
şi funcţionare a unităţilor de învăţământ; 
  b) elevii şi părinţii sau reprezentanţii legali, cu privire la reglementările referitoare la 

evaluări şi examene şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul 
şcolar al elevilor; 

  c) părinţii sau reprezentanţii legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, 
despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii sau 
reprezentanţii legali, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie; 

  d) părinţii sau reprezentanţii legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe nemotivate; 
informarea se face în scris; numărul acestora se stabileşte prin regulamentul de organizare şi 
funcţionare a fiecărei unităţi de învăţământ; 

  e) părinţii sau reprezentanţii legali, în scris, referitor la situaţiile de corigenţă, sancţionările 
disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie; 

  5. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare sau fişa postului. 

  ART. 69 
  Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii: 

  a) completează catalogul clasei cu datele de identificare şcolară ale elevilor (nume, iniţiala 
tatălui, prenume, număr matricol); 
  b) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi 

ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 
  c) propune, în cadrul consiliului clasei şi în consiliul profesoral, nota la purtare a fiecărui 
elev, în conformitate cu reglementările prezentului regulament; 

  d) aduce la cunoştinţa consiliului profesoral, pentru aprobare, sancţiunile elevilor propuse 
de către consiliul clasei, precum şi propunerea de ridicare a sancţiunilor privind scăderea notei 

la purtare; 
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  e) pune în aplicare sancţiunile elevilor decise de consiliul profesoral în conformitate cu 
prezentul regulament şi statutul elevului; 
  f) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o 

consemnează în catalog şi în carnetul de elev; 
  g) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora; 
  h) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 
  i) completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează completarea 
portofoliului educaţional al elevilor; 

  j) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei. 

  ART. 70 
  Dispoziţiile art. 67-69 se aplică în mod corespunzător şi personalului didactic din 

învăţământul preşcolar şi primar. 

 
 
 
 
 

4. Responsabilitățile compartimentului secretariat  
conform art. 74-75 din ROFUIP 

  ART. 74 
  Compartimentul secretariat are următoarele atribuţii: 

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

  c) întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente 
solicitate de către autorităţi, precum şi a corespondenţei unităţii; 
  d) înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi 

actualizarea permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea 
antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie; 
  e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor 

naţionale, ale concursurilor de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor prevăzute de 
legislaţia în vigoare sau de fişa postului; 
  f) completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor 

referitoare la situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii; 
  g) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor 
şcolare, în conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii 
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şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al 
ministrului educaţiei şi cercetării; 
  h) selecţia, evidenţa şi depunerea documentelor la Arhivele Naţionale, după expirarea 

termenelor de păstrare, stabilite prin „Indicatorul termenelor de păstrare“, aprobat prin ordin 
al ministrului educaţiei şi cercetării; 
  i) păstrarea şi aplicarea ştampilei unităţii pe documentele avizate şi semnate de persoanele 

competente, în situaţia existenţei deciziei directorului în acest sens; 
  j) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor, potrivit 
legislaţiei în vigoare sau fişei postului; 

  k) întocmirea statelor de personal; 
  l) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de 
învăţământ; 

  m) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate; 
  n) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ; 

  o) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul 
compartimentului, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 
  p) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, 

contractele colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii, 
regulamentul intern, hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în 
sarcina sa. 

  ART. 75 
  (1) Secretarul-şef/Secretarul unităţii de învăţământ pune la dispoziţia personalului condicile 
de prezenţă, fiind responsabil cu siguranţa acestora. 

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

  (3) În perioada cursurilor, cataloagele se păstrează în cancelarie, într-un fişet securizat, iar 
în perioada vacanţelor şcolare, la secretariat, în aceleaşi condiţii de siguranţă. 
  (4) În situaţii speciale, atribuţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi îndeplinite, prin delegare 

de sarcini, şi de către cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unităţii de 
învăţământ, cu acordul prealabil al personalului solicitat. 
  (5) Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a 

oricăror acte de studii sau documente şcolare de obţinerea de beneficii materiale. 

 

5. Atribuțiile și responsabilitățile compartimentului financiar 
conform art. 77 din ROFUIP. 
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ART. 77 
  Serviciul financiar are următoarele atribuţii: 
  a) desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ; 

  b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a întregului patrimoniu al unităţii de 
învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu hotărârile consiliului de 
administraţie; 

  c) întocmirea proiectului de buget şi a raportului de execuţie bugetară, conform legislaţiei 
în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile; 
  d) informarea periodică a consiliului de administraţie cu privire la execuţia bugetară; 

  e) organizarea contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor; 
  f) consemnarea în documente justificative a oricărei operaţiuni care afectează patrimoniul 
unităţii de învăţământ şi înregistrarea în evidenţa contabilă a documentelor; 

  g) întocmirea şi verificarea statelor de plată în colaborare cu serviciul secretariat; 
  h) valorificarea rezultatelor procesului de inventariere a patrimoniului, în situaţiile prevăzute 

de lege şi ori de câte ori consiliul de administraţie consideră necesar; 
  i) întocmirea lucrărilor de închidere a exerciţiului financiar; 
  j) îndeplinirea obligaţiilor patrimoniale ale unităţii de învăţământ faţă de bugetul de stat, 

bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul local şi faţă de terţi; 
  k) implementarea procedurilor de contabilitate; 
  l) avizarea, în condiţiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotărâri ale consiliului de 

administraţie, prin care se angajează fondurile unităţii; 
  m) asigurarea şi gestionarea documentelor şi a instrumentelor financiare cu regim special; 
  n) întocmirea, cu respectarea normelor legale în vigoare, a documentelor privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare, realizând operaţiunile prevăzute de 
normele legale în materie; 
  o) orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultând din legislaţia în vigoare şi hotărârile 

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

 

6. Reglementările legale privind managementul financiar  
conform art. 78-80 din ROFUIP. 

Management financiar 
  ART. 78 
  (1) Întreaga activitate financiară a unităţilor de învăţământ se organizează şi se desfăşoară 

cu respectarea legislaţiei în vigoare. 
  (2) Activitatea financiară a unităţii de învăţământ se desfăşoară pe baza bugetului propriu. 
  (3) Răspunde de organizarea activităţii financiare şi de încadrarea în bugetul aprobat. 

  ART. 79 
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  Pe baza bugetului aprobat, directorul şi consiliul de administraţie actualizează programul 
anual de achiziţii publice, stabilind şi celelalte măsuri ce se impun pentru asigurarea încadrării 
tuturor categoriilor de cheltuieli în limitele fondurilor alocate. 

  ART. 80 
  (1) Este interzisă angajarea de cheltuieli, dacă nu este asigurată sursa de finanţare. 
  (2) Resursele extrabugetare ale unităţii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotărârii 

consiliului de administraţie. 

 

7. Atribuțiile și principalele responsabilități ale compartimentului administrativ 
conform art.82 din ROFUIP. 

    ART. 82 
  Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii: 

  a) gestionarea bazei materiale; 
  b) realizarea reparaţiilor, care sunt în sarcina unităţii, şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, 

curăţenie şi gospodărire a unităţii de învăţământ; 
  c) întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico-materiale; 
  d) realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii de 

învăţământ; 
  e) recepţia bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul 
compartimentului; 

  f) înregistrarea modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor 
din gestiune şi prezentarea actelor corespunzătoare serviciului financiar; 
  g) evidenţa consumului de materiale; 

  h) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ 
privind sănătatea şi securitatea în muncă, situaţiile de urgenţă şi P.S.I.; 
  i) întocmirea proiectului anual de achiziţii şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor; 

  j) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile 
consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în sarcina sa. 

 

8. Reglementările legale privind managementul administrativ  
conform art. 83-86 din ROFUIP. 

    Management administrativ 

  ART. 83 
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  Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor 
financiare referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţilor de 
învăţământ se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

  ART. 84 
  (1) Inventarierea bunurilor unităţii de învăţământ se realizează de către comisia de 
inventariere, numită prin decizia directorului. 

  (2) Modificările care se operează în listele ce cuprind bunurile aflate în proprietatea unităţii 
de învăţământ se supun aprobării consiliului de administraţie de către director, la propunerea 
administratorului de patrimoniu, în baza solicitării compartimentelor funcţionale. 

  ART. 85 
  (1) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ de stat sunt administrate de către 
consiliul de administraţie. 

  (2) Bunurile aflate în proprietatea unităţii de învăţământ particular sunt supuse regimului 
juridic al proprietăţii private. 

  ART. 86 
  Bunurile, care sunt temporar disponibile şi care sunt în proprietatea sau administrarea 
unităţii de învăţământ, pot fi închiriate în baza hotărârii consiliului de administraţie. 

 

9. Atribuţiile Consiliului profesoral, precum și modul de organizare și funcționare 
conform art.54-56 din ROFUIP  

Consiliul profesoral 

  ART. 54 
  (1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere, de predare şi de 
instruire practică dintr-o unitate de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este directorul. 

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

şedinţele consiliilor profesorale din unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea şi are obligaţia 
de a participa la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde declară, în scris, la 
începutul fiecărui an şcolar, că are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele consiliului 

profesoral din unitatea de învăţământ unde are norma de bază se consideră abatere disciplinară. 
  (4) Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a consiliului profesoral este de 2/3 din numărul 
total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare şi instruire practică, cu norma de bază în 

unitatea de învăţământ. 
  (5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total 
al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, şi sunt obligatorii pentru personalul 
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unităţii de învăţământ, precum şi pentru copii, elevi, părinţi reprezentanţi legali. Modalitatea de vot se 
stabileşte la începutul şedinţei. 
  (6) Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, ales de 

consiliul profesoral. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale 
şedinţelor consiliului profesoral. 
  (7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, 

personalul didactic auxiliar şi/sau personalul nedidactic din unitatea de învăţământ, reprezentanţi 
desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei publice locale şi ai operatorilor 
economici şi ai altor parteneri educaţionali. La şedinţele consiliului profesoral pot participa şi 
reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ 

preuniversitar care au membri în unitate. 
  (8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi participanţii au obligaţia să semneze 
procesul-verbal de şedinţă. 

  (9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de 
procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Pe ultima pagină, directorul unităţii 
de învăţământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului şi aplică ştampila unităţii de 

învăţământ. 
  (10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de un dosar care conţine 
anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), 

numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se păstrează într-un fişet securizat, 
ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învăţământ. 
  (11) În situaţii obiective, cum ar fi calamităţi, intemperii, epidemii, pandemii, alte situaţii 

excepţionale, şedinţele consiliului profesoral se pot desfăşura on-line, prin mijloace electronice de 
comunicare, în sistem de videoconferinţă. 
  ART. 55 

  Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 
  a) analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din 
unitatea de învăţământ, care se face public; 

  b) alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie; 
  c) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare 
instituţională al unităţii de învăţământ; 

  d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate anuale, precum şi eventuale completări sau modificări 
ale acestora; 
  e) aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de fiecare 

învăţător/institutor/profesor pentru învăţământ primar/profesor-diriginte, precum şi situaţia şcolară după 
încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi corigenţe; 
  f) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri, potrivit 

prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de 
învăţământ şi ale statutului elevului; 
  g) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic din unitatea de 
învăţământ, conform reglementărilor în vigoare; 
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  h) validează notele la purtare mai mici de 7, respectiv mai mici de 8 - în cazul unităţilor de învăţământ 
cu profil pedagogic, teologic şi militar, precum şi calificativele la purtare mai mici de „bine“, pentru elevii 
din învăţământul primar; 

  i) avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre aprobare 
consiliului de administraţie; prin excepţie, în unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate 
juridică care şcolarizează elevi în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere majoritară a 

învăţământului dual, consiliul profesoral avizează curriculumul în dezvoltare locală (CDL) şi îl propune 
spre aprobare directorului; 
  j) avizează proiectul planului de şcolarizare; 
  k) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza cărora 

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

  m) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 
  n) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de 
acte normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la nivelul 

sistemului naţional de învăţământ, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora; 
  o) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din unitatea de 
învăţământ şi propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a acestuia; 

  p) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii, în condiţiile legii; 
  q) îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum şi orice 

alte atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile; 
  r) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii. 
 

  ART. 56 
  Documentele consiliului profesoral sunt: 
  a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral; 

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

 

 

10. Atribuţiile Consiliului clasei 
conform art. 58-59 ROFUIP. 

 ART. 58 

  Consiliul clasei are următoarele atribuţii: 

  a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev; 

  b) stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi 

pentru elevii cu rezultate deosebite; 
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  c) stabileşte notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de frecvenţa şi 

comportamentul acestora în activitatea şcolară şi extraşcolară; propune consiliului profesoral validarea 

notelor mai mici de 7,00, respectiv mai mici de 8,00 pentru unităţile de învăţământ cu profil pedagogic, 

teologic şi militar, sau a calificativelor mai mici de „bine“, pentru învăţământul primar; 

  d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 

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

învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte sau a cel puţin 

1/3 dintre părinţii elevilor clasei; 

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

pentru învăţământul primar/profesorului diriginte sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

  ART. 59 

  (1) Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi adoptă hotărâri 

cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi. 

  (2) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să semneze procesul-

verbal de şedinţă. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei, constituit 

la nivelul unităţii de învăţământ, pe fiecare nivel de învăţământ. Registrul de procese-verbale se 

numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Registrul de procese-verbale al consiliilor clasei este 

însoţit de un dosar care conţine anexele proceselor, numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. 

 

11. Atibuțiile coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare 
și extrașcolare conform art. 60-63 din ROFUIP. 

       Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 
  ART. 60 
  (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este, de regulă, un 

cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat de către consiliul de administraţie, în baza 
unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. 
  (2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează 

activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare 
la nivelul unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu responsabilul comisiei de învăţământ primar, cu consiliul 
reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, acolo unde aceasta există, cu reprezentanţi ai consiliului 

elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali. 
  (3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară 
activitatea în baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării privind educaţia formală şi 

nonformală. 
  (4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi programe 
educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii. 
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  (5) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi remunerat 
suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare. 

  ART. 61 

  Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele 
atribuţii: 
  a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de 

învăţământ; 
  b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei/grupei; 
  c) elaborează proiectul programului/calendarului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale 
unităţii de învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de 

către inspectoratul şcolar şi minister, în urma consultării consiliului reprezentativ al părinţilor, asociaţiei 
de părinţi, acolo unde există, şi a elevilor, şi îl supune spre aprobare consiliului de administraţie; 
  d) elaborează, propune şi implementează proiecte de programe educative; 

  e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum şi 
posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor, a consiliului reprezentativ al părinţilor şi 
asociaţiei de părinţi, acolo unde există; 

  f) prezintă consiliului de administraţie rapoarte anuale privind activitatea educativă şi rezultatele 
acesteia; 
  g) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ; 

  h) facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo unde există, 
şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative; 
  i) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii sau reprezentanţii 

legali pe teme educative; 
  j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la 
nivelul unităţii de învăţământ; 

  k) facilitează vizite de studii pentru elevi, în ţară şi în străinătate, desfăşurate în cadrul programelor 
de parteneriat educaţional; 
  l) orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare. 

 

  ART. 62 
  Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare conţine: 

  a) oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare; 
  b) planul anual al activităţii educative extraşcolare; 
  c) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare; 

  d) programe educative de prevenţie şi intervenţie; 
  e) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare; 
  f) măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare; 

  g) rapoarte de activitate anuale; 
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  h) documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format letric/electronic, transmise de 
inspectoratul şcolar şi minister, privind activitatea educativă extraşcolară. 
 

  ART. 63 
  (1) Inspectoratul şcolar stabileşte o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte şi programe 
educative şcolare şi extraşcolare. 

  (2) Activitatea desfăşurată de coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 
extraşcolare se regăseşte în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administraţie. Activitatea 

 

12. Atribuțiile comitetului de părinți  
conform art. 167-170 din ROFUIP. 

    Comitetul de părinţi 

  ART. 167 

  (1) În unităţile de învăţământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înfiinţează şi funcţionează comitetul 

de părinţi. 

  (2) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea generală 

a părinţilor, convocată de educatorul-puericultor/educatoare/învăţător/ institutor/profesorul pentru 

învăţământul preşcolar sau primar/profesorul diriginte care prezidează şedinţa. 

  (3) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15 zile 

calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar. 

  (4) Comitetul de părinţi pe grupă/clasă se compune din 3 persoane: un preşedinte şi 2 membri. În 

prima şedinţă după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunică 

educatorului-puericultor/profesorului pentru învăţământul antepreşcolar/preşcolar/primar/profesorului 

diriginte. 

  (5) Comitetul de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor sau ale reprezentanţilor legali 

ai copiilor/elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor sau reprezentanţilor legali, în consiliul 

profesoral, în consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială. 

  ART. 168 

  Comitetul de părinţi pe grupă/clasă are următoarele atribuţii: 

  a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei. Deciziile se 

iau cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor sau reprezentanţilor legali; 

  b) susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare la 

nivelul grupei/clasei şi al unităţii de învăţământ; 

  c) susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combatere a violenţei, de asigurare 

a siguranţei şi securităţii, de combatere a discriminării şi de reducere a absenteismului în mediul şcolar; 

  d) susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a grupei/clasei 

şi unităţii de învăţământ, atragerea de fonduri băneşti şi donaţii de la persoane fizice sau juridice, colectate 

prin asociaţia de părinţi cu personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar; 
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  e) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi educatorul-

puericultor/educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ 

antepreşcolar/preşcolar/primar/profesorul diriginte şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi 

modernizarea bazei materiale a grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ, conform hotărârii adunării 

generale; 

  f) susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientare socioprofesionale; 

  g) se implică în asigurarea securităţii copiilor/elevilor în cadrul activităţilor educative, extraşcolare 

şi extracurriculare; 

  h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor justificarea utilizării fondurilor alocate, dacă 

acestea există. 

  ART. 169 

  Preşedintele comitetului de părinţi pe grupă/clasă reprezintă interesele părinţilor sau ale 

reprezentanţilor legali în relaţiile cu consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi şi, prin 

acestea, în relaţie cu conducerea unităţii de învăţământ şi alte foruri, organisme şi organizaţii. 

  ART. 170 

  (1) În baza hotărârii adunării generale, comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar 

prin asociaţia de părinţi cu personalitate juridică, cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar, 

întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ şi a grupei/clasei. 

Hotărârea comitetului de părinţi nu este obligatorie. 

  (2) Sponsorizarea unei grupe/clase de către un operator economic/persoane fizice se face cunoscută 

comitetului de părinţi. Sponsorizarea nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru copii/elevi/părinţi 

sau reprezentanţi legali. 

  (3) Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din 

unitatea de învăţământ în strângerea şi/sau gestionarea fondurilor. 

 

13. Atribuțiile Consiliului reprezentativ al părinților/Asociației de părinți 
conform art. 171-174 din ROFUIP. 

       Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi 

  ART. 171 

  (1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează consiliul reprezentativ al părinţilor. 

  (2) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii 

comitetelor de părinţi. 

  (3) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură fără personalitate juridică a cărei activitate 

este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a preşedinţilor comitetelor 

de părinţi pe grupă/clasă din unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi 

cheltuieli, nu are dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice 
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sau juridice. Se poate implica în activităţile unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic - 

voluntariat. 

  (4) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se poate constitui asociaţia de părinţi, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare privind asociaţiile şi fundaţiile, care reprezintă drepturile şi interesele părinţilor din 

unitatea de învăţământ, membri ai acesteia. 

  ART. 172 

  (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror 

atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în procesul-

verbal al şedinţei. 

  (2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. 

Convocarea şedinţelor consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia sau, 

după caz, de unul dintre vicepreşedinţi. 

  (3) Consiliul reprezentativ al părinţilor desemnează reprezentanţii părinţilor sau reprezentanţilor 

legali în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ. 

  (4) Consiliul reprezentativ al părinţilor este întrunit statutar în prezenţa a două treimi din numărul 

total al membrilor, iar hotărârile se adoptă prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor 

prezenţi. În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul, şedinţa se reconvoacă pentru o dată ulterioară, fiind 

statutară în prezenţa a jumătate plus 1 din totalul membrilor. 

  (5) Preşedintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte persoane fizice şi 

juridice. 

  (6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate al consiliului reprezentativ al părinţilor. 

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

şedinţele consiliului reprezentativ al părinţilor se pot desfăşura online, prin mijloace electronice de 

comunicare, în sistem de videoconferinţă. 

  ART. 173 

  Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii: 

  a) propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la 

decizia şcolii, inclusiv din oferta naţională; 

  b) sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi instituţiile/organizaţiile cu rol 

educativ din comunitatea locală; 

  c) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a 

absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar; 

  d) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală; 

  e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în 

plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural; 

  f) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor; 

  g) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii 

sau reprezentanţii legali, pe teme educaţionale; 
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  h) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală 

de asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile 

nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de 

ocrotire; 

  i) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de 

integrare socială a absolvenţilor; 

  j) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a 

absolvenţilor; 

  k) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de 

învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice; 

  l) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor; 

  m) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurare a activităţii în 

internate şi în cantine; 

  n) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea programului „Şcoala după 

şcoală“. 

 

  ART. 174 

  (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ poate face demersuri privind 

atragerea de resurse financiare, care vor fi gestionate de către şcoală, constând în contribuţii, donaţii, 

sponsorizări etc. din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate care vor fi utilizate 

pentru: 

  a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ, a bazei materiale şi sportive; 

  b) acordarea de premii şi de burse elevilor; 

  c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; 

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

precară; 

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

de către adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă. 

  (2) Organizaţia de părinţi colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la nivel local, judeţean, 

regional şi naţional. 
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Anexa nr. 2 la Regulamentul de Organizare și Funcționare 
 

REGULAMENT DE 
ORGANIZARE ȘI 

FUNCȚIONARE GRĂDINIȚE 

 

Titlul I – Dispozitii 

generale 

Capitolul 1 

Cadrul de reglementare. Principii de organizare 

Art. 1. Prezentul Regulament a fost întocmit în baza Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, Codului muncii (Legea 53/2003), Regulamentul de 

organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar 

Dezbătut și avizat de Consiliul profesoral : _____ 2021 
 
Aprobat în Consiliul de Administrație: ______ 2021 
 
Nr. înregistrare : _____  / ____________ 2021 
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Art. 2(1) Regulamentul de organizare si functionare se aproba, prin hotarare, de catre Consiliul de 

Administratie, anexa 2 la Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului ”Sever Bocu” Lipova. 

(2) Pentru aducerea la cunostinta personalului unitatii de invatamant si a parintilor, regulamentul 

se afiseaza la avizier. 

(3)  Educatoarele/ profesorii pentru invatamantul prescolar au obligatia de a prezenta parintilor 

regulamentul de organizare si functionare. 

(4) Personalul unitatii de invatamant, parintii, tutorii sau sustinatorii legali isi vor asuma, prin 

semnatura, faptul ca au fost informati referitor la prevederile regulamentului de organizare si 

functionare al unitatii de invatamant. 

Art. 3. In incinta gradinitei sunt interzise crearea si functionarea oricaror formatiuni politice, 
organizarea si desfasurarea activitatilor de natura politica si prozelitism religios, precum si orice 
forma de activitate care incalca normele de conduita morala si convietuire socila, care pun in pericol 

sanatatea si integritatea fizica si psihica a beneficiarilor primari ai educatiei si a personalului din 

unitate. 

Art. 4. Gradinita scolarizeaza cu prioritate copiii din circumscriptia scolara, dar și in funcție  de 
criteriile specifice unitatii, in vederea realizarii planului de scolarizare, fara discriminare (sex, religie, 

nationalitate). 

Art. 5. (1) Grupele de prescolari vor functiona la adresele prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul 

regulament.  

(2) Activitatea in gradinite se desfasoara conform anexei nr. 1 la prezentul regulament. 

Art. 6. (1) Grupele de copii sunt grupe omogene – 10  grupe cu program normal – stabilite în 
funcţie de vârsta preşcolarilor ce solicită frecventarea grădiniţei noastre, respectiv grupa mică, 

grupa mijlocie, grupa mare și 2 grupe cu program prelungit. 

(2) Inscrierea se face in urma unei solicitari scrise din partea parintelui, tutorelui sau sustinatorului 

legal. 

Art. 7. (1) Efectivele grupelor de prescolari se constituie conform prevederilor legale, 20 de 

preșcolari/grupă. 

(2) Pentru fiecare copil cu dizabilitati grave/profunde/severe/asociate orientati de catre Centrul 
Judetean de resurse si Asistenta Educationala, efectivele existente ale grupelor se diminueaza cu 

trei copii. 

Art. 8. Activitatile de invatare, formele de activitate, durata activităţilor, sunt în conformitate cu 

programa stabilită de minister. 
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Art. 9. Curriculum la decizia grădiniţei se stabileşte în funcţie de interesul şi solicitările părinţilor, 

posibilităţile şi resursele de care dispune unitatea. 

Art. 10. Anul scolar incepe la 1 septembrie si se incheie la 31 august din anul calendaristic urmator. 

Art. 11. In perioada vacantelor scolare, gradinita poate organiza, separat sau in colaborare 
activitati educative cu copiii, in baza hotararii Consiliului de administratie, cu respectarea drepturilor 

prevazute de legislatia in vigoare si contractele colective aplicabile pentru tot personalul unitatii. 

Art. 12.  Cursurile pot fi suspendate pe o perioada determinata, in situatii obiective, cum ar fi: 

epidemii, intemperii, calamitati naturale etc. 

Art. 13. Suspendarea cursurilor este urmata de masuri privind parcurgerea integrala a programei 

prescolare pana la sfarsitul semestrului, respectiv al anului scolar, stabilite de consiliul de 
administratie al unitatii de invatamant si comunicate institutiei care a aprobat suspendarea 

cursurilor. 

 

 

Capitolul 2  

Coordonatorul de structura 

Art. 17. Atribuțiile cadrului didactic coordonator al structurii: 

a. Coordoneaza si monitorizeaza activitatea din structura unitatii de invatamant, în conformitate 
cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de administraţie al Liceului ”Sever 

Bocu” Lipova, unitate cu personalitate juridică, precum şi cu alte reglementări legale. 

b. Este subordonat Liceului ”Sever Bocu” Lipova, unitate cu personalitate juridică de care 

aparţine, reprezentată de director. 

c. Reprezintă Liceul ”Sever Bocu” Lipova, unitate cu personalitate juridică în relaţiile cu terţe 

persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege. 

d. Manifestă loialitate faţă de Liceului ”Sever Bocu” Lipova, unitate cu personalitate juridică, 

credibilitate şi responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor; 
încurajează şi susţine colegii, în vederea motivării pentru formare continuă şi pentru crearea 

în unitate a unui climat optim desfăşurării procesului de învăţământ. 

e. Are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al structurii. 

f. Aprobă vizitarea structurii unitate de învăţământ şi asistenţa la orele de curs sau la activităţi 
şcolare / extraşcolare, efectuate de către persoane din afara unităţii de învăţământ, cu 
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respectarea prevederilor legale în vigoare. Fac excepţie reprezentanţii instituţiilor cu drept de 

control asupra unităţilor de învăţământ. 

g. Este direct responsabil, alături de director, de calitatea educaţiei furnizate de structura unitate 

de învăţământ; 

h. Lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ din Uniunea Europeană sau din alte 

zone; 

i. Propuneri privind componenţa comisiei metodice, comisiei pentru curriculum, ai comisiilor şi 

colectivelor pe domenii şi solicită avizul consiliului profesoral al Liceului ”Sever Bocu” Lipova, 

unitate cu personalitate juridică cu privire la programele de activitate ale acestora. 

j. Face parte din Consiliul de Administraţie al Liceului ”Sever Bocu” Lipova, unitate cu 

personalitate juridică. 

k. Asigură aplicarea planului de învăţământ, a programelor şcolare şi a metodologiei privind 

evaluarea rezultatelor şcolare; 

l. Elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi 
evaluare a tuturor activităţilor care se desfăşoară în structura unitate de învăţământ. 
Instrumentele respective se aprobă în Consiliul de administraţie al Liceului ”Sever Bocu” 

Lipova, unitate cu personalitate juridică, cu avizul consultativ al sindicatelor reprezentate la 

nivelul unităţii şcolare; 

m. Monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic-auxiliar şi 

nedidactic; 

n. Coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite, 
pentru copiii care participă la concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi 

internaţionale. 

o. Informează directorul cu privire la rezultatele de excepţie / nerealizările personalului didactic, 

pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor /  

p. Apreciază, alături de director, personalul didactic de predare şi de instruire practică, la 
inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, precum şi pentru acordarea a gradaţiilor de 

merit. 

q. Vizează evaluarea personalului didactic şi nedidactic din structura unitate de învăţământ. 

r. Răspunde, alături de director, de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, 

completarea, modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă preşcolară; 

s. Se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 



                                                                                                              MINISTERUL EDUCAŢIEI  
 
 
 
 

 
 

LICEUL „SEVER BOCU”  LIPOVA 
Str. V. Bugariu, nr. 5, cod 315400 LIPOVA, jud. ARAD 

E-mail: severbocu@yahoo.com      Telefon: 0257-563-434 

 

Pagină 95 din 165 
 

t. Constituie Comitetul de părinţi pe grădinițe şi transmite unităţii cu personalitate juridică 
componenţa acestuia,copii ale proceselor verbale de la sedintele cu parinţii pe grupe/pe 
unitate, propunând o persoană in Consiliul consultativ al părinţilor, precum şi lista activităţilor 

opţionale şi extracurriculare propuse a se desfăşura în unitate; 

u. Propune, spre aprobare, directorului, supunerea în Consiliul reprezentativ al părinţilor a unei 

liste de priorităţi care vizează conservarea patrimoniului, completarea şi modernizarea bazei 

materiale, reparaţii, din fondurile gestionate de Consiliul reprezentativ al părinţilor; 

v. Răspunde, alături de director, de asigurarea auxiliarelor curriculare pentru învăţământul 

preşcolar,  

w. Răspunde, alături de director, de respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de 

igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor, în 

structura unitate de învăţământ; 

x. Propune directorului sancţiunile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar şi de regulamentul intern, pentru abaterile disciplinare 

săvârşite în structura unitate de invăţământ; 

y. Anual, elaborează un raport general privind starea şi calitatea învăţământului din structura 
unitate şcolară pe care o coordonează. Raportul general privind starea şi calitatea 

învăţământului din structura unitate şcolară este prezentat în consiliul profesoral şi în Consiliul 
reprezentativ al părinţilor, în vederea includerii acestuia în Raportul general al unităţii şcolare 

cu personalitate juridică; 

Capitolul 3 

 Personalul Liceului ”Sever Bocu” Lipova - nivel prescolar-  

3.1 Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

Art. 18. În grădiniţa unităţii îşi desfăşoară activitatea 21  persoane, după cum urmează: 

• Cadre didactice – educatoare-14 

• Îngrijitoare – nedidactic – 7 

Art. 19. (1) În grădiniţă funcţionează personal didactic de predare, personal didactic auxiliar si 
nedidactic cu calităţi morale, apt din punct de vedere medical, capabil să relaţioneze corespunzător 

cu copiii, părinţii si colegii. 

(2) Personalul din grădiniţă are obligaţia de a participa la programe de formare continuă, în 

conformitate cu specificul activităţii si cu reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie. 
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(3) Personalul din grădiniţă trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile 

educaţionale pe care le transmite copiilor, o vestimentaţie decentă si un comportament responsabil. 

(4) Personalul din învăţământ are obligaţia să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă 

socială/educaţională specializată, Direcţia de protecţie a copilului, în legătură cu aspecte care 

afectează demnitatea, integritatea fizică si psihică a copilului. 

(5) Personalul din grădiniţă trebuie să dovedească respect si consideraţie în relaţiile cu copiii, 

părinţii/reprezentanţii legali ai acestora. 

(6) Personalului din grădiniţă îi este interzis să desfăsoare acţiuni de natură să afecteze imaginea 

publică a copilului, viaţa intimă, privată si familială a acestuia. 

(7) Personalului din grădiniţă îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum si agresarea 

verbală sau fizică a copiilor si/sau a colegilor. 

(8) Se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea copiilor sau calitatea prestaţiei 
didactice la grupă de obţinerea oricărui tip de avantaje, de la copii sau de la părinţii/ 

aparţinătorii/reprezentanţii legali ai acestora.  

(9) Personalul unităţii este obligat să prezinte, conform legii, rezultatele analizelor medicale 
solicitate, efectuate conform Legii nr. 1/2011, privind Statutul Personalului Didactic, Acordului 

comun, încheiat de Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice cu Ministerul Sănătăţii si Familiei si 
cu Casa de Asigurări: avizul pentru examenul clinic, eliberat de către medicul de familie, examenul 

pulmonar, examenul psihologic. 

Art.20. (1) Personalul didactic, didactic auxiliar si nedidactic, care îsi desfăsoară norma de 
activitate îngrădiniţă, are obligaţia de a respecta ordinea, disciplina, programul de munca, 

Regulamentul de Ordine Interioară al Liceului ”Sever Bocu” Lipova, sarcinile specifice si obligatorii 

din fisa individuală a postului, precum si normele în vigoare prevazute de legislaţia muncii. 

Art. 21. Drepturile si obligaţiile fiecarui salariat din grădiniţă se respectă în mod obligatoriu. 

Art. 22. Indiferent de categoria socio-profesională pe care o reprezintă, personalul angajat în 

grădiniţa de copii are datoria si obligaţia de a respecta normele privind asigurarea vieţii, sănătăţii 

si integrităţii prescolarului pe timpul cât acesta se află în grădiniţă. 

Art. 23. Religia, naţionalitatea, starea socială sau familială, nu pot constitui motive de discriminare 

a copiilor, obiect de jignire sau insultă; 

Art. 24. Personalul unităţii nu are dreptul să părăsească unitatea în timpul programului de lucru, 

decât în situaţii deosebite şi doar cu aprobarea directorului. 

Art. 25. Personalul didactic auxiliar din cadrul Liceului ”Sever Bocu” are atribuții privind bunul mers 

al grădiniţei din punct de vedere administrativ. 
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3.2. Cadrele didactice 

Art. 26. Cadrele didactice au drepturile şi obligaţiile prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art. 27. 

a. Personalul didactic cu pregătire de specialitate, pedagogică şi metodică, apt din punct de 

vedere medical, are ca obiect de activitate şi răspund de activitatea instructiv – educativă; 

b. Cadrele didactice derulează activităţi educative şi de instruire conform planurilor de 

învăţământ şi programelor în vigoare; 

c. Cadrele didactice au obligaţia de a întocmi planificări anuale şi semestriale ale activităţilor ce 

urmează a fi desfăşurate; 

d. Cadrele didactice întocmesc şi păstrează mapele de studiu individual, portofolii cu lucrări ale 

copiilor, proiecte didactice, mape didactice; 

e. Consemnează prezenţa în catalogul grupei; 

f. Aplică probe şi teste de evaluare iniţială, continuă şi finală; 

g. Respectă principiile didactice, particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor; 

h. Se pregătesc zilnic pentru activităţi, utilizând resursele materiale ale unităţii; 

i. Se preocupă de îmbogăţirea bazei didactico – materiale în colaborare cu părinţii; 

j. Răspund de păstrarea, întreţinerea şi înnoirea mobilierului din sala de grupă; 

k. Îşi stabilesc ore de consultaţii cu părinţii – săptămânal; 

l. Îndrumă practica pedagogică în afara normei didactice; 

m. Respectă cerinţele ministerului de resort ( MECȘ ) și I.S.J.A. atunci când organizează vizite 

sau excursii. 

Art. 28. 

a. Educatoarea de la grupa, desfasoara activitati de suport educational si consiliere pentru 

parinti, tutori sau sustinatori legali, in afara orelor de curs. 

b. Educatoarea stabileste o ora saptamanal in care este la dispozitia acestora, pentru discutarea 

problemelor educationale sau comportamentale ale copiilor. 
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c. Planificarea orelor dedicate intalnirilor educatoarelor cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali, 
se aproba de catre director, se comunica parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali si se 

afiseaza la avizierul gradinitei. 

Art. 29. Educatoarea are urmatoarele atributii: 

a. Organizeaza si coordoneaza activitatea colectivului de copii; 

b. Sedintele cu parintii de la inceputul si sfarsitul semestrului, si de cate ori este cazul; 

c. Organizeaza si coordoneaza activitati extracurriculare, in gradinita si in afara acesteia. 

d. Informeaza copiii, parintii, tutorii sau sustinatorii legali despre prevedrile Regulamentul de 

functionare si organizare a gradinitei. 

e. Raspunde de pastrarea bunurilor cu care este dotata sala de clasa, alaturi de parinti. 

f. Completeaza catalogul grupei cu datele personale ale copiilor; 

g. Completeaza fisa psihopedagogica 

Art. 29. Cadrele didactice răspund de viaţa, sănătatea şi integritatea fizică a copiilor pe perioada 

activităţii la clasă;  

Art. 30. Educatoarea numită de director prin decizie o poate înlocui pe aceasta pe perioada 

concediilor de odihnă sau de boală; 

Art. 31. În funcţie de nevoile specifice ale unităţii, cadrele didactice se obligă să îndeplinească şi 

alte sarcini la cererea conducerii unităţii în limitele legii. 

Art. 32. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu stabilite prin 

fişa postului se sancţionează conform legislaţiei în vigoare. 

3.3 Îngrijitoarea 

Art. 33. Îngrijitoarea are norma de lucru de 4 ore /zi, pentru un post de 0,5 și 8 ore pe zi pentru 

1 normă întreagă în intervalul orar : 06.00-14.00,  

Art.34.Îngrijitoarea se subordonează directorului Liceului ”Sever Bocu” Lipova, unitate cu 

personalitate juridică, educatoarelor de la grupa la care lucrează; 

Art. 35.Îngrijitoarele au următoarele atribuţii şi obligaţii: 

a. de a utiliza un limbaj civilizat în relaţiile cu copiii şi cu părinţii acestora; 

b. de a trata copiii cu blândeţe şi afecţiune; 
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c. efectuează curăţenia zilnică a încăperilor repartizate (aspiră, şterg praful, spală, 

dezinfectează); 

d. răspund de obiectele aflate în inventarul propriu şi asigură întreţinerea acestora; 

e. răspund de întreţinerea şi păstrarea mobilierului, a aparaturii din dotare; 

f. respectă normele de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor; 

g. servesc gustarea copiilor în condiţii igienice; 

h. ajută copiii la masă atunci când este necesar; 

i. însoţesc copiii la toaletă ajutându-i la formarea deprinderilor de utilizare a acesteia şi de 

spălare pe mâini după utilizarea ei şi înainte de fiecare masă; 

j. aerisesc sălile de grupă cu dubla funcţionalitate; 

k. răspund de închiderea robinetelor la plecare, precum şi de închiderea geamurilor şi de 

încuiatul uşilor şi a porţii de acces în unitate; 

l. întreţin curtea şi terenul de joacă al copiilor. 

m. primesc copiii dimineaţa şi îi supraveghează, răspunzând de integritatea şi securitatea lor până 

la sosirea educatoarei; 

n. în funcţie de nevoile specifice ale unităţii , îngrijitoarele se obligă să îndeplinească şi alte 

sarcini la cererea conducerii unităţii în limitele legii; 

o. neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu stabilite prin fişa 

postului se sancţionează conform legislaţiei în vigoare. 

3.4 Timpul de muncă în unitate 

Art. 36. Respectarea programului de lucru este obligatorie pentru toţi angajaţii. 

Art. 37. Directorul Liceului ”Sever Bocu” Lipova, unitate cu personalitate juridică, asigură 

îndrumarea şi controlul personalului, în funcţie de problemele curente, pe o durată de 8 ore. 

Art. 38. Cadrul didactic coordonator și responsabilul cu distribuirea suplimentului de harana , lapte 
și corn, asigură aprovizionarea cu necesarul zilnic de alimente, răspunzând de calitatea acestora, 
coordonează şi supraveghează activitatea personalului nedidactic din unitate, având un program 

de lucru de 8 ore zilnic. 

Art. 39. Cadrele didactice au norma de 8 ore/zi, din care 5 ore activități la grupa de preșcolari, 3 

ore de pregătire  a lecțiilor; 
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Art. 40. Îngrijitoarele lucrează în conform orarului de lucru stabilit de responsabilul de local și 

aprobat de conducerea unității prin fișa postului . 

Art. 41. Modificarea programului de lucru va fi aprobată de director sau de Consiliul de 

Administraţie în folosul unităţii, fără a aduce atingere interesului general al copiilor sau al unităţii; 

Art. 42. Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 

8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână, conf. Art. 108, 109 din Legea 53/2003 – Codul Muncii, cu 

completările ţi modificările ulterioare. 

3.5 Formarea profesională 

Art. 43. Formarea şi dezvoltarea profesională a angajaţilor unităţii trebuie să constituie o 

permanentă preocupare a fiecărui angajat în parte, precum şi a conducerii unităţii, având drept 

obiective principale: 

• adaptarea salariatului la cerinţele postului; 

• actualizarea cunoştinţelor specifice postului şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru 

ocupaţia de bază; 

• completarea studiilor pentru cadrele didactice în conformitate cu normele ce se impun în urma 

aderării la U.E.. 

Art. 44. Programul anual de formare profesională se realizează de către directorul Liceului ”Sever 

Bocu” Lipova, unitate cu personalitate juridică împreună cu responsabila Comisiei Metodice; 

Art. 45. Formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor se realizează conf. art. 188/2 din 

Legea 53/2003, cu completările şi modificările ulterioare. 

Titlul II 

Organisme functionale  

Capitolul 1: Organisme functionale 

1. Consiliul profesoral al Liceului ”Sever Bocu” Lipova, unitate cu personalitate juridică 

Art. 46. Atributiile Consiliului profesoral sunt cele pravazute ROFUIP si in Legea 1/2011 

Participarea la Consiliul Profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice. Absenta 

nemotivata se considera abatere disciplinara. 

Art. 47(1)Şedinţele Consiliului Profesoral al unităţii se constituie legal în prezenţa a 2/3 din numărul 

total al membrilor; 
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(2)Hotărârile se iau prin vot cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al acestora şi sunt 

obligatorii pentru întregul personal salariat al unităţii; 

2. Comisia  

Art. 48. Comisia pentru Educatori este constituită din 14 educatoare, responsabilul comisiei 
metodice este ales în Consiliul Profesoral dintre educatoarele cu performanţe în activitatea 

didactică; 

Art. 49. Atribuţiile Comisiei sunt următoarele: 

Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele: 

  a) stabileşte modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, adecvate 
specificului unităţii de învăţământ şi nevoilor educaţionale ale copiilor/elevilor, în vederea realizării 

potenţialului maxim al acestora şi atingerii standardelor naţionale; 

  b) elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii şi o propune spre dezbatere consiliului 

profesoral; curriculumul la decizia şcolii cuprinde şi oferta stabilită la nivel naţional; 

  c) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale menite să conducă la atingerea 

obiectivelor educaţionale asumate şi la progresul şcolar; 

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

planificărilor semestriale; 

  e) elaborează instrumente de evaluare şi notare; 

  f) analizează periodic performanţele şcolare ale copiilor/elevilor; 

  g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă/clasă şi modul în care se realizează 
evaluarea copiilor/elevilor; în acest sens, personalul didactic de predare şi instruire practică are 

obligaţia de a completa condica de prezenţă inclusiv cu tema orei de curs; 

  h) planifică şi organizează instruirea practică a elevilor; 

  i) organizează activităţi de pregătire specială a copiilor/elevilor cu ritm lent de învăţare ori 

pentru examene/evaluări şi concursuri şcolare; 

  j) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare - acţiuni specifice unităţii de 

învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.; 

  k) implementează standardele de calitate specifice; 

  l) realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice; 
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  m) propun, la începutul anului şcolar, cadrele didactice care predau la fiecare formaţiune de 

studiu; 

  n) orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de organizare şi 

funcţionare al unităţii. 

Art. 50 

a. Responsabila C.M. răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de specialitate de activitatea 

profesională a membrilor acesteia; 

b. Responsabila C.M. are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de director şi de a 
efectua asistenţe la clasă, în special la educatoarele debutante, la cele nou venite sau la cele 

în activitatea cărora se constată disfuncţii în activitatea la clasă sau în relaţia cu copiii; 

 

 

 

Capitolul 2 

 Responsabilitati functionale ale personalului didactic 

2.1 Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare 

Art.51. (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare este, de 

regulă, un cadru didactic titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat de către consiliul de 
administraţie, în baza unor criterii specifice aprobate de către consiliul de administraţie al unităţii 
de învăţământ. 

  (2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează 
activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi 
extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu responsabilul comisiei de învăţământ 

primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia de părinţi, cu reprezentanţi ai consiliului 
elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali. 
  (3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară 

activitatea în baza prevederilor strategiilor ministerului educaţiei privind educaţia formală şi 
nonformală. 
  (4) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi 

programe educative şcolare şi extraşcolare, în funcţie de specificul unităţii. 
  (5) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare poate fi 
remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform legislaţiei în vigoare. 
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. 

Art. 52. Coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare are 

urmatoarele atributii: 

      a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de 
învăţământ; 

  b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale 
clasei/grupei; 
  c) elaborează proiectul programului/calendarul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale 

unităţii de învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite 
de către inspectoratul şcolar şi minister, în urma consultării părinţilor şi a elevilor, şi îl supune spre 

aprobare consiliului de administraţie; 
  d) elaborează, propune şi implementează proiecte şi programe educative; 
  e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, 

precum şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor şi părinţilor; 
  f) prezintă consiliului de administraţie rapoarte semestriale privind activitatea educativă şi 
rezultatele acesteia; 

  g) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ; 
  h) facilitează implicarea părinţilor şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative; 
  i) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii, tutorii sau 

susţinătorii legali pe teme educative; 
  j) propune/elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate 
la nivelul unităţii de învăţământ; 

  k) facilitează vizite de studii pentru elevi, în ţară şi în străinătate, desfăşurate în cadrul 
programelor de parteneriat educaţional; 
  l) orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare. 

 

Titlul III. 

Beneficiarii primari ai educatiei 

Capitolul 1: Calitatea de beneficiar primar al educatiei 

1. Dobândirea si exercitarea calitatii de beneficiar primar al educatiei 

Art. 53. Calitatea de beneficiar primar al educatiei se exercita prin frecventarea cursurilor si 

participarea la activitatile existente in programul gradinitei. 

Art. 54. Evidenţa prezenţei prescolarilor se face în fiecare zi de către educator/institutor/ profesor 

pentru învăţământul preşcolar, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. 
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Art. 55 (1) Absenţele datorate îmbolnăvirii prescolarilor, bolilor contagioase din familie sau 

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

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

a) adeverinţă eliberată de medicul de familie si avizată de medicul scolar (dacă exista). 

b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care prescolarul a fost 

internat în spital, avizat(ă) de medicul scolar (dacă există); 

c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al prescolarului, adresată directorului unităţii de 

învăţământ si aprobată de acesta, în urma consultării cu educatoarea grupei. 

(3) Motivarea absenţelor se face de către educatoare, în ziua prezentării actelor justificative. 

(4) În cazul prescolarilor, părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta, personal, educatoarei 

actele justificative pentru absenţele copilului lor. 

(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate la reluarea activităţii 

prescolarului si vor fi păstrate de către asistenta medicală pe tot parcursul anului scolar. 

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

medicale/carnetele de sănătate ale prescolarilor. 

(7) Nerespectarea prevederilor alin. 4 atrage după sine neprimirea copilului în colectivitate. 

(8) Absenţele datorate îmbolnăvirii prescolarilor, bolilor contagioase din familie sau altor cazuri de 

forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate. 

Capitolul 2  

Statutul beneficiarilor primari ai educatiei 

2.1. Drepturile beneficiarilor primari ai educatiei 

Art. 56 (1) Prescolarii din învăţământul de stat si particular se bucură de toate drepturile 
constituţionale, de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al 

educatiei. 

(2)Nicio activitate organizată în unitatea de învăţământ nu poate leza demnitatea sau 

personalitatea prescolarilor. 

Art. 57. (1) Prescolarii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit. 

(2) Prescolarii pot beneficia de alte forme de sprijin material, acordate de bănci, fundaţii etc. în 

condiţiile legii. 
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Art. 58 Copiii cu cerinte educationale speciale, integrati in invatamantul de masa, au aceleasi 

drepturi ca si ceilalti copii. 

2.2. Obligatiile beneficiarilor primari ai educatiei 

Art. 59. (1) Beneficiarii primari ai educatiei trebuie să aibă o comportare civilizată atât în unitatea 

de învăţământ, cât si în afara ei. 

(2) Prescolarii trebuie să cunoască si să respecte, la nivelul lor de înţelegere: 

a) regulile de circulaţie si cele cu privire la apărarea sănătăţii; 

b) normele de tehnica securităţii muncii, de prevenire si de stingere a incendiilor; 

c) normele de protecţie civilă; 

d) normele de protecţie a mediului. 

Art. 60. Este interzis copiilor: 

a) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învățământ; 

b) să aducă jigniri si să manifeste agresivitate în limbaj si în comportament faţă de colegi si faţă 

de personalul unităţii de învăţământ. 

2.3. Recompensarea beneficiarilor primari ai educatiei 

Art. 61. Beneficiarii primari ai educatiei care obţin rezultate remarcabile în activitatea scolară si 

extrascolară si se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense: 

a) evidenţiere în faţa colegilor grupei; 

b) evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de grădiniţă. 

c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care 

copilul este evidenţiat; 

d) premii, diplome, medalii; 

e) premiul de onoare al unităţii de învăţământ. 

Capitolul 3 

Activitatea educativa extrascolara 

Art. 62. Prescolarii au dreptul sa participe la activitatile extrascolare desfasurate fie in incinta 

unitatii de invatamant, fie in afara acesteia, in palate si cluburi ale copiilor, cluburi sportive scolare, 
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spatii educationale, culturale, de divertisment, cu respectarea regulamentelor de functionare ale 

acestora. 

Art. 63. (1) Activitatile educative extrascolare pot consta in: proiecte si programe educative, 

festivaluri, expozitii, campanii, schimburi culturale, serbari, tabere, caravane tematice, 

simpozioane, ateliere deschise etc. 

Capitolul 4 

 Evaluarea beneficiarilor primari ai educatiei 

Evaluarea rezultatelor invatarii 

Art. 64. Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, pe parcursul intregului an 
scoalar, conform standardelor specifice pentru evaluarea progresului prescolarilor elaborate de 
Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice în colaborare cu Comisia Nationala de Evaluare si 

trebuie sa urmareasca progresul copilului in raport cu el insusi si mai putin raportarea la norme de 

grup (relative). 

Art. 65. Evaluarea, in cele trei forme ( initiala, sumativa si formativa) are scop constatativ, 

predictiv, diagnostic si de decizie educationala, in beneficiul copilului. 

Art. 66. Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta si de particularităţile 

psihopedagogice ale copiilor si de specificul fiecărui domeniu experiential. Acestea pot fi: 

• Portofoliul; 

• Chestionări orale; 

• Analiza produselor activitatii copiilor; 

• Observarea comportamentului copilului; 

• Convorbirea cu scop evaluativ; 

• Fisele. 

Art. 67. (1) În învăţământul prescolar, evaluările se concretizează prin aprecieri descriptive. 

(2) Rezultatele evaluarii se consemneaza in caietul de observatii. 

(3)Rezultatele evaluarii se comunica si se discuta cu parintii, tutorii sau sustinatorii legali. 

Capitolul 5 

Transferul beneficiarilor primari ai educatiei 
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Art. 68. Beneficierii primari ai educatiei au dreptul sa se transfere de la o grupa la alta, de la o 
unitate de invatamant la alta, in conformitate cu prevederirle prezentului Regulament si ale 

Regulamentului de organizare si functionare al unitatii de invatamant la care se face transferul. 

Art. 69. Beneficiarii primari ai educatiei se pot transfera de la o grupa la alta in aceeasi unitate de 

invatamant sau de la o unitate de invatamant la alta, în limita efectivelor maxime de antepreşcolari. 

Art. 70. (1) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime 
de antepreşcolari, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului maxim, în scopul 

efectuării transferului. 

(2) Transferurile de la nivelurile antepreşcolar şi preşcolar se pot face oricând în timpul anului 

şcolar, ţinând cont de interesul superior al copilului. 

 

 

 

 

 

 

Titlul IV  

PARTENERII EDUCATIONALI 

Capitolul 1 

Statutul parintilor 

1. Drepturile parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali 

Art. 71.  (1) Părinţele,tutorele sau sustinatorul legal al prescolarului au dreptul sa decida, in 

limitele legii, cu privire la unitatea de invatamant unde va studia copilul. 

(2)  Părinţele, tutorele sau sustinatorul legal al copiluli are dreptul sa fie informat periodic referitor 

la situatia scolara si comportamentul propriului copil. 

Art. 72. (1) Părinţele, tutorele sau sustinatorul legal au dreptul sa se constituie in asociatii cu 

personalitate juridica, conform legislatiei in vigoare. 

(2) Părinţele, tutorele sau sustinatorul legal al copilului are acces in incinta gradinitei daca: 
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a. A fost solicitat/programat pentru o discutie cu un cadru didactic sau cu directorul unitatii de 

invatamant; 

b. Participa la intalnirile programate cu educatoarea. 

Art. 73 (1) Părinţele, tutorele sau sustinatorul legal are dreptul sa solicite rezolvarea unor conflicte 
in care este implicat propriul copil, prin discutii amiabile, cu educatoarea, cu directorul unitatii.In 

cazul in care, discutiile amiabile nu conduc la solutionarea conflictului, parintele, tutorele sau 

sustinatorul legal adreseaza o cerere scrisa conducerii de invatamant. 

(2) In cazul in care au fost parcurse etapele de la alin.1, fara rezolvarea starii conflictuale, are 

dreptul sa solicite rezolvarea situatiei lainspectoratul scolar. 

(3) In cazul in care au fost parcurse etapele de la alin.1 si 2, fara rezolvarea starii conflictuale, are 

dreptul sa solicite rezolvarea situatiei la Ministerul Educatiei Naționale și Cercetării Științifice. 

 

2. Indatoririle parintilor, tutorilor sau sustinatorilor legali 

Art. 74. Parintele, tutorele sau sustinatorul legal, la inscrierea copilului in unitatea de invatamant 
are obligatia de a prezenta documentele medicale solicitate, in vederea mentinerii unui climat 

sanatos la nivel de grupa. 

Art. 75. Parintele, tutorel sau sustinatorul legal, are obligatia ca, cel putin o data pe luna sa ia 
legatura cu educatoarea pentru a cunoaste evolutia copilului.Prezenta parintelui, tutorelui sau 

sustinatorului legal va fi consemnata in caietul educatoarei, cu nume, semnatura si data. 

Art. 76. Parintele, tutorel sau sustinatorul legal,are obligatia sa-l insotesca pana la intrarea in sala 

de grupa, sa-l predea educatoarei, iar la terminarea orelor de curs sa-l preia. In cazul in care 
parintele, tutorele sau sustinatorul legal nu poate sa desfoare o astfel de activitate, imputerniceste 

o alta persoana. 

Art. 77. Reguli generale – Parintele, tutorel sau sustinatorul legal: 

a. nu are voie sa perturbe desfasurarea procesul instructiv – educativ din gradinita. 

b. ii este este interzisa folosirea grupurilor sanitare ale copiilor. 

c. isi vor schimba copilul cu hainele de interior/exterior in spatiile special amenajate 

d. nu au voie sa agreseze verbal, psihic sau fizic personalul gradinitei. 

e. nu au voie sa intervina in rezolvarea unor conflicte aparunte intre copii in unitatea de 

invatamant, ele fiind solutionate de catre cadrul didactic 
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f. nu au voie sa-si insuseasca necuvenit materiale expuse pe holul gradinitei( carti, reviste etc) 

. 

g. trebuie sa respecte programul zilnic al gradinitei. 

h. accesul parintilor si al copiilor in gradinita se va face pe intrările principale. 

i. accesul in sala de grupa cu jucarii, obiecte mici, de plastic, fier sau alte materiale,guma de 
mestecat, bomboane, bijuterii (bratari, inele, coliere) care pot constitui un pericol pentru viata 
copiilor, este interzis. Parintele, tutorele sau sustinatorul legal are obligatia de a-si controla 

copilul  

j. Parintii au datoria de a-si supraveghea propriul copil in vestiar, pe holurile gradinitei si curtea 

gradinitei, fiind direct raspunzatori pentru eventualele incidente în perioada în care se afla în 
grija sa ( inainte de preluarea copilului de catre educator si după ce a fost luat la plecare de 

la grupă ) 

k. Părintele poate sesiza în scris conducerea unității pentru a propune soluții în rezolvarea 

anumitor probleme ce țin de buna funcționare a activităților din grădinițe 

Art. 78.  Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru parintii, tutorii 

si sustinatorii legali ai copiilor. 

 

Capitolul 2 

 Forme de organizare a parintilor 

2.1. Adunarea generala a parintilor 

Art. 79. (1) Adunarea generala a parintilor este constituita din toti parintii, tutorii sau sustinatorii 

legali ai copiilor de la grupa. 

(2) In adunarea generala a parintilor se discuta problemele generale ale colectivului de copii. 

Art. 80. Adunarea generala a parintilor se convoaca de catre educatoarea grupe, de catre 

presedintele comitetului de parinti, semestrial sau de cate ori este nevoie. 

2.2. Comitetul de părinţi 

Art. 81 

a. Comitetul de părinţi al grupei se alege în fiecare an la adunarea generală a părinţilor copiilor, 

convocată de educatoare, care prezidează şedinţa; 
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b. Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al grupei are loc în 

primele 30 de zile de la începerea cursurilor anului şcolar; 

c. Comitetul de părinţi al grupei se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri; 

d. Educatoarea convoacă adunarea generală a părinţilor la începutul şi la sfârşitul fiecărui an 
şcolar; de asemenea, educatoarea sau preşedintele comitetului de părinţi al grupei pot 

convoca adunarea generală ori de câte ori este necesar; 

e. Comitetul de părinţi al grupei reprezintă interesele părinţilor copiilor din grupă în adunarea 

generală a părinţilor la nivelul unităţii, în consiliul reprezentativ al părinţilor sau în Consiliul 

Profesoral; 

Art. 82. Comitetul de părinţi al grupei are următoarele atribuţii: 

a. sprijină educatoarea în organizarea şi desfăşurarea unor activităţi extraşcolare; 

b. are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor din 

grădiniţă; 

c. atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin 
programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din grupă sau din 

grădiniţă; 

d. sprijină conducerea unităţii şi educatoarea în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei 

materiale a grupei şi a unităţii; 

Art. 83.  

a. Comitetul de părinţi al grupei ţine legătura cu grădiniţa prin educatoarea grupei; 

b. Comitetul de părinţi al grupei poate propune în adunarea generală, dacă se consideră necesar, 

o sumă minimă prin care părinţii copiilor să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi 

modernizarea bazei materiale a clasei sau a unităţii de învăţământ; 

c. Contribuţia prevăzută la aliniatul b) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate 

limita, în nici un caz, accesul copiilor la serviciile oferite de grădiniţă tuturor copiilor; 

d. Contribuţia prevăzută la aliniatul b) se colectează şi se administrează numai de către comitetul 

de părinţi, fără implicarea educatoarelor; 

e. Educatoarei îi este interzis să opereze cu aceste fonduri; 

f. Fondurile băneşti ale comitetului de părinţi se cheltuiesc la iniţiativa acestuia sau ca urmare a 

propunerii educatoarelor sau a directorului, însuşite de către comitet; 

g. Sponsorizarea grupei sau a unităţii nu atrage după sine drepturi în plus pentru anumiţi elevi; 
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Capitolul 3 

 Contractul educational 

Art. 84.  Toti parintii vor incheia un contract educational cu instituția in care este inscris copilul. 

Titlul V 

Modalitățile de plată pentru masa acordată preșcolarilor  

la Grădinița cu program prelungit: 

Art. 85. Părinții preșcolarilor de la grupele cu program prelungit au obligația să achite suma de 15 

lei/zi pentru masa prescolarului ( mic dejun și prînz) până la data de 10 a fiecărei luni. 

Art. 86. Neachitarea mesei in termenul precizt atrage după sine retragerea de la masă a 

preșcolarului în ziua următoare în data de 11 a lunii. 

Art. 87. Mesele plătite și neconsumate se vor reporta luna viitoare 
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Anexa nr. 3 la Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 

REPARTIZAREA SĂLILOR  
ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-

2023 
 

 
 

I. PARTER 

Sala 1 Clasa a V-a B 

Sala 2 Clasa a V-a A 

Sala 3 Birou Informatician 

Sala 4 Birou Director 

Sala 5 Sala Profesorilor 

Sala 6 Secretariat 

Sala 7 Laborator TIC 

Sala 8  Laborator Multimedia 

Sala 9 Birou Conta + Administrație 

Sala 10  Sala Sport 

II. ETAJUL I 

Sala 11 Clasa a VIII-a A 

Sala 12 Clasa a VI-a B 

Sala 13 Clasa a VIII-a B 

Sala 14 Sală izolare 

Sala 15 Firma exercițiu 

Sala 16 Clasa a VI-a 

Sala 17 Clasa a VII-a 

Sala 18 Laborator Chimie 

Sala 19 Laborator Fizică 

III. ETAJUL II 

Sala 20 Clasa a IX-a A 

Sala 21 Clasa a XII-a A 

Sala 22 Clasa a XI-a B 

Sala 23 Cabinet Psihopedagogie 

Sala 24 Sală materiale curățenie 

Sala 25 Clasa a XI-a A 

Sala 26 Clasa a X-a A 
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Sala 27 Clasa a IX-a B 

Sala 28 Cabinet CPPS 

Sala 29  

Sala 30 Cabinet Biologie 

 
 

Anexa nr. 4  la Regulamentul de Organizare și Funcționare 
 

 

 

Zi lucrătoare: PROGRAM DE LUCRU  
 

Orele: 

PROGRAM AUDIENȚE 
 

Orele: 

Luni  08:00-16.15 
 

00:00-00:00 

Marți  08:00-16:15 
 

00:00-00:00 

Miercuri 08:00-16:15 
 

08:00-15.00 

joi 08:00-16:15 
 

14:00-15:00 

vineri 08:00-15 
 

00:00-00:00 

 

 

 
 

Anexa nr. 5 la Regulamentul de Organizare și Funcționare 
 

 



                                                                                                              MINISTERUL EDUCAŢIEI  
 
 
 
 

 
 

LICEUL „SEVER BOCU”  LIPOVA 
Str. V. Bugariu, nr. 5, cod 315400 LIPOVA, jud. ARAD 

E-mail: severbocu@yahoo.com      Telefon: 0257-563-434 

 

Pagină 114 din 165 
 

PROGRAM DE LUCRU 
COMPARTIMENT  

SECRETARIAT 
 

 
 
 
 
 

Zi lucrătoare: PROGRAM DE LUCRU  
 

Orele: 

PROGRAM DE LUCRU  
Cu publicul  

Orele: 
Luni  08:00-16:15 

 

11:00-16:00 

Marți  08:00-16:15 
 

11:00-16:00 

Miercuri 08:00-16:15 
 

11:00-16:00 

joi 08:00-16:15 
 

11:00-16:00 

vineri 08:00-15 
 

11:00-14:00 
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Anexa nr. 5 la Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 
 
 

Zi lucrătoare: PROGRAM DE LUCRU  
 

Orele: 

PROGRAM DE LUCRU  
Cu publicul  

Orele: 
Luni  08:00-16:15 

 

11:00-16:00 

Marți  08:00-16:15 
 

11:00-16:00 

Miercuri 08:00-16:15 
 

11:00-16:00 

joi 08:00-16:15 
 

11:00-16:00 

vineri 08:00-15 
 

11:00-14:00 
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Anexa nr. 5 la Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 
PROGRAM DE LUCRU 

COMPARTIMENT 
ADMINISTRATIV 

 

 
 

Zi lucrătoare: PROGRAM DE LUCRU  
 

Orele: 

PROGRAM DE LUCRU  
Cu publicul  

Orele: 
Luni  08:00-16:15 

 

11:00-16:00 

Marți  08:00-16:15 
 

11:00-16:00 

Miercuri 08:00-16:15 
 

11:00-16:00 

joi 08:00-16:15 
 

11:00-16:00 

vineri 08:00-15 
 

11:00-14:00 
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Anexa nr. 5 la Regulamentul de Organizare și Funcționare 
 

PROGRAM DE LUCRU 
COMPARTIMENT 
INFORMATICĂ 

 
 

 
Zi lucrătoare: PROGRAM DE LUCRU  

 
Orele: 

PROGRAM DE LUCRU  
Cu publicul  

Orele: 
Luni  08:00-16:15 

 
11:00-16:00 

Marți  08:00-16:15 
 

11:00-16:00 

Miercuri 08:00-16:15 
 

11:00-16:00 

joi 08:00-16:15 
 

11:00-16:00 

vineri 08:00-15 
 

11:00-14:00 
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Anexa nr. 5 la Regulamentul de Organizare și Funcționare 
 

PROGRAM DE LUCRU 
COMPARTIMENT 

BIBLIOTECĂ 
 

 
 

Zi lucrătoare: PROGRAM DE LUCRU  
 

Orele: 

PROGRAM DE LUCRU  
Cu publicul  

Orele: 
Luni  08:00-16:00 

 

08:00-16:00 

Miercuri 08:00-16:00 
 

08:00-16:00 

vineri 08:00-12:00 
 

00:00-00:00 

 

Notă : Program cu publicul cititor : 

• elevii se pot înscrie, pot preda sau împrumuta cărti in timpul pauzelor și dupa ore pana la 
ora 16, cadrele didactice sau alte categorii de persoane au acces in bibliotecă în fiecare zi în 

intervalul 09.00-00 :16 
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Anexa nr. 6 la Regulamentul de Organizare și Funcționare 
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Anexa nr. 7 la Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 
REGULI ÎN CAZ DE 

INCENDIU 
 

 

 

 

Comportament în caz de incendiu. Evacuarea în siguranţă 

Alarma de incendiu: clopoțel  

-trei sunete lungi. 

-se repetă de trei ori.  

- Păstraţi-vă calmul! 

Locul de adunare: în fața școlii 

Ieşirea elevilor din Clasele/Birourile: 

- Etajul I 
- Etajul II 

Nu vă luaţi ghiozdanul sau alte obiecte 

I  

La locul de adunare: Verificarea prezenţei 

Se are  grijă de elevii cu handicap 
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Anexa nr. 11 la Regulamentul de Organizare și Funcționare 
 

 

REGULAMENT ELEVI 
PENTRU SALA DE SPORT 

 

 
 

1. Sunt obligaţi să se prezinte la ora de educaţie fizică în echipament sportiv curat. 

2. Trebuie să informeze profesorul dacă starea fizică nu le permite să înceapă, sau să continue 

ora de educaţie fizică. Aceasta poate fi facută în orice moment al orei.  

3. Nu au voie se intre în sala de sport decât în prezenţa profesorului de educaţie fizică. 

4. Nu au voie să poarte în timpul orei bijuterii, agrafe ascuţite sau orice alt obiect, care le-ar 

putea pune în pericol sănătatea proprie sau a colegilor. 

5. Nu au voie să folosescă materialele didactice sau aparatura din sala de sport fără acordul 

profesorului de educaţie fizică. 

6. Nu au voie să distrugă materialele şi aparatura sportivă din sală şi de pe terenul de sport. 

7. Nu au voie să mănânce sau să bea lichide în timpul orei. 

8. Nu au voie să părăsescă sala de sport sau terenul în timpul orei fără acordul profesorului. 

9. Nu au voie să se împingă, să se lovească sau să joace jocuri periculoase. 

10. Nu au voie să umble la instalaţiile electrice şi la aparatura electrică/electronică fără acordul 

profesorului. 

11. Se interzice efectuarea de exerciţii la porţile de fotbal, panourile de baschet în timpul orelor, 

campionatului sau în pauze.  

12. Este interzis elevilor să se joace cu mingea pe hol şi în vestiare 

13. După fiecare oră de educaţie fizică, elevii trebuie să se spele pe mâini şi pe faţă. 
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Regulament pentru elevi, în vestiare 

1. Nu au voie să distrugă materialele şi aparatura sportivă din vestiare 

2. Fiecare elev va respecta locul pe care îl are clasa în vestiar. 

3. În cuier se agaţă îmbrăcămintea, pe bancă se pun ghiozdanul, bagajele cu echipament, iar 

încălţămintea se pune pe parchet în dreptul celorlalte lucruri personale. 

4. Nu au voie să se împingă, să se lovească sau să joace jocuri periculoase. 

5. Nu au voie să umble la instalaţiile electrice şi la aparatura electrică/electronică fără acordul 

profesorului. 

6. Nu au voie să umble la ferestre. Nu au voie să dea cu piciorul în uşi. 
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Anexa nr. 12 la Regulamentul de Organizare și Funcționare 
 

GRAFICUL ORELOR DE 
CONSILIERE PENTRU 

PĂRINŢI PENTRU ANUL 
ŞCOLAR 2022-2023 

 

 
 

Nr.Crt. Clasa Diriginte Ora Ziua 

1 a V-a A 
Prof.Marcu Larisa 14:00-15:00 Marți 

2 a V-a B 
Prof.Popa Sergiu 09:00-10:00 Vineri 

3 a VI-a A 
Prof. Găluțiu Alina 11:00-12:00 Joi 

4 a VI-a B 
Prof. Berindei Oviduța 14:00-15:00 Luni 

5 a VII-a A 
Prof. Petracovschi 

Lavinia 

12:00-13:00 Marți 

6 a VIII-a A 
Prof. Tusa Corina 10:00-11:00 Marți 

7 a VIII-a B 
Prof. Lăutaru Gabriel 13:00-14:00 Joi 

8 a IX-a A 
Prof. Miu Ofelia 15:00-16:00 Luni 

9 a IX-a B 
Prof. Angheluș 

Emanuela 

12:00-13:00 Miercuri 

10 a X-a A 
Prof. Constantinescu 

Simona 

12:00-13:00 Marți 

11 a XI-a A 
Prof. Ocneriu 

Georgeta 

9:00-10:00 Miercuri 

12 a XI-a B 
Prof. Sas Emanuel 11:00-12:00 Miercuri 

Dezbătut și avizat de Consiliul profesoral : _10.10 
2022 
 
Aprobat în Consiliul de Administrație: 12.10. 2022 
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13 a XII-A 
Prof. Dincă Eugen 13:00-14:00 Joi 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Anexa nr. 13 la Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 
ORGANIGRAMA 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dezbătut și avizat de Consiliul profesoral : 12.09. 2022 
 
Aprobat în Consiliul de Administrație: __14.09. 2022 
 
Nr. înregistrare : 2357 / _13.09._ 2022 



                                                                                                              MINISTERUL EDUCAŢIEI  
 
 
 
 

 
 

LICEUL „SEVER BOCU”  LIPOVA 
Str. V. Bugariu, nr. 5, cod 315400 LIPOVA, jud. ARAD 

E-mail: severbocu@yahoo.com      Telefon: 0257-563-434 

 

Pagină 133 din 165 
 

 
Anexa nr. 14 la Regulamentul de Organizare și Funcționare 

 
 

COMISII  

LA NIVELUL ANULUI 

ȘCOLAR 2022-2023 

 
 

  (1) La nivelul unităţi de învăţământ funcţionează comisii: 

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

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

  b) comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 
  c) comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; 
  d) comisia pentru controlul managerial intern; 

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

  (3) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, 

comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, 
iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel 
de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de învăţământ. 

  (4) Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de 
constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 71 alin. 
(2) lit. b) şi e) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor sau ai reprezentanţilor legali, 

nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor, respectiv consiliul reprezentativ al părinţilor şi asociaţia 
de părinţi, acolo unde există. 

  (5) Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii 

comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare şi funcţionare 
a Liceului Sever Bocu Lipova. 
  (7) Liceul Sever Bocu Lipova îşi elaborează proceduri privind funcţionarea comisiilor în funcţie 

de nevoile proprii. 

Dezbătut și avizat de Consiliul profesoral :  
 
Aprobat în Consiliul de Administrație: 05.09. 2022 
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Se stabilesc prin ROF următoarele comisii : 

  A. COMISII CU CARACTER PERMANT 
1. Comisia pentru curriculum; 
2. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 

3. Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; 
4. Comisia pentru controlul managerial intern; 
5. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în 

mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii. 
B. COMISII CU CARCATER TEMPORAR ȘI OCAZIONAL 

6. COMISIA de dezvoltare şi proiecte europene 

7. COMISIA de promovare a imaginii scolii 
8. COMISIA de monitorizare a cataloagelor 
9. COMISIA de elaborare a schemelor orare și a orarului 

10. COMISIA de acordare a burselor 
11. COMISIA de inventariere a elementelor de activ si de pasiv  
12. COMISIA de recepție a valorilor materiale 

13. COMISIA pentru numirea Comisiei  gestionare a manualelor scolare 
14. COMISIA de perfecţionare și formare continuă a cadrelor didactice didactice 

15. COMISIA serviciului pe şcoală 
16. COMISIA paritară 
17. COMISIA SNAC 

18. COMISIA de casare pentru activele fixe corporale şi necorporale şi pentru materialele de 
natura obiectelor de inventar 

19. COMISIA de cercetare disciplinara 

20. COMISIA de consiliere, orientare și activități extrașcolare 
21. COMISIA pentru actuaizarea RI/ROF 
22. COMISIA Comisia de mobilitate 

23. COMISIA de achizitii a valorilor materiale active fixe corporale şi necorporale, materiale de 
natura obiectelor de inventar, materiale 

24. COMISIA pentru verificarea actelor depuse pentru programe sociale 

25. COMISIA cu primirea, verificarea şi gestionarea actelor justificative privind naveta elevilor și 
a cadrelor didactice 

26. COMISIA de angajare angajare şi promovare a personalului didactic auxiliar şi nedidactic 

27. COMISIA pentru olimpiade și organizarea concursurilor scolare 
28. COMISIA pentru gestionarea SIIIR 

29. COMISIE pierdere documente justificative 
30. COMISIA pentru intocmirea situatiilor statistice 
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31. COMISIA pentru recensământul populației școlare 
 
 

 
 

1. Comisia pentru Curriculum 

Atribuții: 

1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

2. implementarea şi respectarea curriculumului naţional la toate specialităţile, la toate 

clasele; 

3. realizarea obiectivelor cadru şi de referinţă, pe specialităţi şi ani de studiu şi atingerea 

standardelor de performanţă propuse; 

4. sondarea şi analizarea opiniilor elevilor privind desfăşurarea orelor din cadrul CDŞ în 

anul şcolar trecut şi propunerea unor noi discipline sau teme pentru oferta curriculară 

a anului şcolar următor care să corespundă şi solicitărilor elevilor; sprijinirea cadrelor 

didactice în vederea elaborării programei şcolare pentru orele din CDŞ şi realizarea 

acestora; 

5. organizarea şi desfăşurarea unor ore interdisciplinare sau crosscurriculare, predate în 

echipă, atât pe parcursul anului şcolar cât mai ales în perioadele de recapitulare şi 

sistematizare a cunoştinţelor elevilor; 

6. elaborarea unui sistem de evaluare tradiţională şi alternativă a cunoştinţelor şi 

deprinderilor elevilor dobândite în cadrul orelor din CDŞ la nivelul şcolii; 

7. întocmirea şi prezentarea unor rapoarte semestriale/anuale privind unele aspecte legate 

de: 

a. activităţi de învăţare eficientă 

b. materiale didactice şi de învăţământ care au condus la înţelegerea noţiunilor 

predate pe discipline 

c. instrumente de evaluare folosite 

d. aspecte negative constatate cu prilejul asistenţelor la ore 

e. rezultate ale elevilor, situaţii statistice pe clase/specialitate 

8. organizarea unor sesiuni de comunicări ale elevilor şi cadrelor didactice, a unor 

concursuri tematice, pe discipline şi cicluri de învăţământ cu participarea unor 

reprezentanţi ai şcolilor din zonă şi dezvoltarea unor parteneriate educaţionale; 

9. organizarea unor expoziţii, programe artistice, activităţi sportive etc. care să evidenţieze 

deprinderile dobândite de elevi în cadrul programului şcolar 
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2. COMISIA pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii 

Atribuții: 

1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

2. Elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale; 

3. Colaborează cu toate compartimentele şi colectivele din şcoală; 

4. Elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare 

a calităţii, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor şi criteriilor 

prevăzute de legislaţia în vigoare; 

5. Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea 

şcolară respectivă, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea 

şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor 

beneficiarilor, prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern; 

6. Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 

7. Cooperează cu Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Invăţământul Preuniversitar, 

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

potrivit legii. 

a. Orice control sau evaluare externă a activităţii, din partea ARACIP sau MECȘ se 

va baza pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea 

şcolară. 

 

3. COMISIA de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă 

Atribuții: 

1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

2. ia măsuri de echipare a cabinetelor, sălii de sport, cu truse medicale şi măsuri de instruire 

a cadrelor didactice şi a elevilor privind acordarea primului ajutor în caz de accidente; 

3. funcţionează pe baza unui program de activitate anual; 

4. asigură informarea elevilor privind măsurile de prevenire şi înlăturare a unor maladii; 

5. difuzează în toate clasele sfaturi generale privind igiena personală şi colectivă; 

6. asigură informarea elevilor privind măsurile de combatere a tabagismului, alcoolismului, 

consumului de droguri; 

7. poate organiza un cerc ce pregăteşte echipaje care participă la concursuri specifice; 
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8. are legături cu Crucea Roşie – filiala Arad, căreia i se subordonează, cât şi cu organizaţii 

internaţionale care au ca scop menţinerea sănătăţii elevilor; 

9. colaborează cu medicii de familie şi cu alţi medici de specialitate; 

10. popularizarea şi respectarea legislaţiei în vigoare şi a normelor PSI; 

11. realizarea de instructaje privind respectarea normelor PSI de către elevi, profesori, 

personal 

12. didactic auxiliar, personal nedidactic; 

13. amenajarea spaţiilor specifice pentru respectarea normelor PSI şi afişarea indicaţiilor 

14. necesare pe holurile şcolii în vederea evitării incidentelor specifice; 

15. colaborarea cu conducerea unităţii şcolare, reprezentaţii I.S.U. şi Primăria orașului 

învederea reglării unor disfuncţii semnalate care vizează nerespectarea normelor PSI; 

16. elaborarea unor planuri de măsuri şi a unor activităţi de instruire şi simulare; 

17. simularea unor exerciţii în caz de cutremur, incendii, explozii; 

18. pregătirea echipajului de protecţie civilă ce va participa la concursul judeţean 

19. realizarea de prelucrări privind sănătatea şi securitatea în muncă pentru exploatarea de 

către elevi a laboratoarelor de informatică, fizică, chimie, biologie şi a sălii de sport; 

20. realizarea de instructaje privind securitatea în muncă pentru întreg personalul didactic, 

21. didactic auxiliar şi nedidactic; 

22. colaborarea cu profesorii de fizică, chimie, biologie, ed. fizică şi sport, informatică, cu 

directorul în vederea reglării disfuncţiilor care pot aduce prejudicii în asigurarea sănătăţii 

şi siguranţei în muncă; 

23. popularizarea normelor de respectare a securităţii în muncă pentru elevi/ profesori, 

personalul nedidactic; 

24. educarea elevilor în spiritul protecţiei civile prin prelucrarea cu elevii şi cadrele didactice 

a normelor de protecţie a muncii. 

25. elaborează programe de activități semestriale și anuale; 

26. colaborează cu toate compartimentele și colectivele din școală; 

27. colaborează cu instituțiile de profil din comunitate; 

28.  realizează instructaje de protecția muncii în Consiliul Profesoral și în celelalte 

compartimente ale școlii, verifică starea echipamentelor de protecție, întocmește fișe de 

instructaj pentru toți angajații, verifică periodic respectarea condițiilor de securitate și 

protecție; 

29.  asigură crearea/ameliorarea condițiilor de igiena muncii și protecție/prevenție a 

întâmplărilor sau/și efectelor nedorite care pun în pericol siguranța și securitatea 

personalului școlii; 
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30.  încadrarea în termen a responsabilităților, implicarea tuturor membrilor comisiei în 

activitatea repartizată; 

31.  elaborează informări, semestrial și la cererea directorului, asupra activității comisiei, pe 

care le prezintă în Consiliul profesoral; 

32.  implementează și ameliorează standardele de calitate specifice 

4. COMISIA e control managerial intern 

Atribuții: 

1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

2. Elaborează Programul de dezvoltare al sistemului de control managerial al școlii, program 

care cuprinde obiective, acțiuni, responsabilități, termene, precum și alte măsuri 

necesare dezvoltării acesteia; 

3. Supune aprobării Consiliului de administrație programul de dezvoltare a sistemului de 

control managerial al unității și asigură actualizarea sa; 

4. Primește de la compartimentele din unitate informări referitoare la progresele 

înregistrate cu privire la dezvoltarea  sistemelor proprii de control managerial, în raport 

cu programele adoptate,  precum și referiri la situațiile deosebite și la acțiunile de 

monitorizare, coordonare și îndrumare întreprinse; 

5. Elaborează și monitorizează registrul riscurilor; 

6. Monitorizează elaborarea și  implementarea procedurilor la nivelul școlii; 

7. Îndrumă compartimentele din unitate în elaborarea programelor, în realizarea și 

actualizarea acestora și în alte activități legate de controlul managerial; 

Prezintă conducerii instituției informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la 

dezvoltarea sistemului managerial în raport cu programul adoptat la nivelul școlii, la acțiunile 

de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică precum și la alte probleme în legătură 

cu acest domeniu 

 

5. COMISIA pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi 

discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii 
Atribuții: 

1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

2. Elaborează programe de activități semestriale și anuale; 

3. Colaborează cu toate compartimentele și colectivele dn școală; 
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4. Sprijină colectivul școlii în realizarea unui climat de disciplină; 

5. Monitorizează respectarea Regulamentului Intern; 

6. Verifică prelucrarea Regulamentului Intern de către toți diriginții și afișează, la loc vizibil, 

extrase din acesta; 

7. Se întrunește la solicitarea diriginților sau a conducerii școlii, ori de câte ori este nevoie; 

8. Colaborează cu Comisia diriginților în ameliorarea și rezolvarea problemelor grave de 

indisciplină; 

9. Aplică sancțiuni elevilor cu abateri disciplinare, conforn Regulamentului Intern, iar în 

cazul abaterilor grave prezintă situația Consiliului profesoral care va decide sancțiunile 

conform Regulamentului Intern și a Regulamentului de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar; 

10. Monitorizează cazurile severe de absenteism și propune, împreună cu psihologul școlii, 

soluții de ameliorare/reglare; 

11. Informează semestrial  sau în cazul unor situații grave conducerea școlii (Consiliul de 

administrație), medicul, psihologul și Consiliul reprezentativ al părinților despre situația 

absenteismului în școală; 

12. Elaborează și desfășoară activități de informare, prevenire și combatere a violenței 

conform metodologiei; 

13. Colaborează cu familiile elevilor cu potențial violent sau care au comis acte de violență; 

14. Inițiază programe destinate părinților în scopul conștiențizării, informării sau formării pe 

tema dificultăților de adaptare a copiilor la mediul școlar; 

15. Încadrarea în termen a responsabilităților, implicarea tuturor membrilor comisiei în 

activitatea repartizată. 

16. elaborează şi adoptă anual propriul Plan operaţional al unităţii şcolare privind reducerea 

fenomenului violenţei în mediul şcolar. Respectă și aplică regulamentul de organizare și 

funcționare, regulamentul intern, procedurile interne si toate regulile interne din cadrul 

Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

17. elaborarea unui plan de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi 

promovarea interculturalităţii, în scopul asigurării respectării principiilor şcolii incluzive, 

în unitatea de învăţământ; 

18. colaborarea cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, mediatorii şcolari, Consiliul elevilor, 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Consiliul Naţional pentru 

Combaterea Discriminării, organizaţii nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului 

şi alţi factori interesaţi în scopul prevenirii şi combaterii cazurilor de discriminare şi a 

promovării interculturalităţii; 
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19. propunerea unor acţiuni specifice, la nivelul claselor sau al unităţii de învăţământ, care 

să contribuie la cunoaşterea şi valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalităţii; 

20. elaborarea şi implementarea unor coduri de conduită, care să reglementeze 

comportamentele nondiscriminatorii 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; 

21. identificarea şi analiza cazurilor de discriminare şi înaintarea de propuneri de soluţionare 

a acestora, consiliului de administraţie, directorului unităţii de învăţământ sau consiliului 

profesoral, după caz; 

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

respectarea principiilor şcolii incluzive; 

23. sesizarea autorităţilor competente în cazul identificării formelor grave de discriminare; 

24. monitorizarea şi evaluarea acţiunilor întreprinse pentru prevenirea şi combaterea 

discriminării şi promovarea interculturalităţii; 

25. elaborarea şi monitorizarea implementării planului de desegregare, acolo unde este 

cazul; 

26. elaborarea, anual, a unui raport care să conţină referiri la acţiunile întreprinse pentru 

prevenirea discriminării şi la rezultatele obţinute în rezolvarea cazurilor de discriminare 

şi/sau, după caz, segregare. Raportul elaborat de comisia pentru prevenirea discriminării 

este inclus în raportul anual de analiză a activităţii desfăşurate de unitatea de 

învăţământ; 

27. Elaborează strategia anticorupție la nivelul liceului; 

28. Elaborează planul de integritate al comisiei; 

29. Elaborează la nivelul liceului codul etic al elevului; 

30. Elaborează la nivelul liceului codul etic al profesorului; 

 

Notă: În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv cu prevederile Planului 

cadru de acţiune pentru creşterea gradului de siguranţă a elevilor şi a personalului didactic şi 

prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ, 

asigurarea unui mediu securizat în unităţile de învăţământ se realizează de către administraţia 

publică locală, instituţii specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, inspectoratele şcolare şi 

respectiv unităţile de învăţământ. 

Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar este responsabilă de 

punerea în aplicare, la nivelul unităţii de învăţământ, a prevederilor Planului cadru de acţiune 
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pentru creşterea gradului de siguranţă aelevilor şi a personalului şi prevenirea delincvenţei 

juvenile în incinta şi în zonele adiacente unităţilor de învăţământ. 

Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar are obligaţia punerii în 

practică a prevederilor ROFUIP, precum şi Legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în 

unităţile de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioar 

 

 B. COMISII CU CARACTER TEMPORAR SI OCAZIONAL 
 

 

6. COMISIA de dezvoltare şi proiecte europene 

Atribuții: 

1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

2. dezvoltarea bazei materiale şi executarea unei lucrări de reparaţii şi reabilitări/ extinderi 

pentru unitatea şcolară; 

3. realizarea analizei de nevoi atât din punct de vedere a infrastructurii şcolare cât şi din 

punct de vedere a dotării cu mijloace de învăţământ şi materiale didactice de 

specialitate; 

4. valorificarea bazei materiale a şcolii şi a resurselor umane în vederea accesării unor 

programe pentru educarea adulţilor. 

5. antrenarea elevilor şi părinţilor în proiecte europene; 

6. colaborarea cu autorităţile locale (Primărie, Inspectorat Şcolar, A.J.O.F.M., agenţi 

economici şi alte unităţi şcolare în vederea realizării unor parteneriate de finanţare 

externă; 

7. realizarea unor activităţi de formare cu cadrele didactice în vederea îmbunătăţirii sferei 

de lucru atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ cu axare pe proiecte 

europene; 

8. informarea periodică asupra noutăţilor privind accesarea de proiecte europene pe liniile 

de finanţare emise de M.Ed.C.T., O.N.G.-uri; 

9. stabilirea unei strategii de comunicare, relaţionare şi realizare a unor proiecte împreună 

cu cadrele didactice, conducerea şcolii, Inspectoratul Şcolar, reprezentanţii primăriei 

 

7. COMISIA de promovare a imaginii scolii 
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Atribuții: 

1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

1. promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual, printr-un program 

coerent care vizează comunicarea externă şi relaţii publice. Acest scop poate fi atins 

printr-o prezentare cât mai activă a rezultatelor deosebite obţinute atât de elevii cât şi 

de profesorii şcolii prin mijloacele de promovare clasice şi moderne; 

2. formarea continuă a cadrelor didactice în vederea dezvoltării de noi competenţe 

profesionale prin implicarea lor ca organizatori de diferite proiecte ştiinţifice şi şcolare 

şi prin participarea la diverse colocvii organizate la nivel local şi naţional; 

3. actualizarea site-ului școlii; 

4. adecvarea continuă a ofertei educaţionale la nevoile şi cerinţele potenţialilor beneficiar; 

5. dezvoltarea abilităţilor de comunicare interpersonală, tehnici de negociere şi 

managementul conflictului; 

6. intensificarea colaborării cu familia prin iniţierea unui set de programe destinate 

implicării părinţilor în activitatea instituţiei, îmbunătăţirii comunicării între cadrele 

didactice şi părinţii copiilor ( consiliere, informare, activităţi recreative, umanitare etc.); 

7. intensificarea relaţiilor de colaborare cu autorităţile locale şi diferite instituţii (Poliţia, 

Primăria, Protecţia Copilului, Casa Copilului, Centrul de asistenţă psihopedagogică/ 

logopedie, Bisericile – de toate confesiunile etc.); 

8. dezvoltarea de parteneriate cu alte instituţii de învăţământ din ţară şi din Europa; 

9. intensificarea activităţii de comunicare cu publicul intern şi extern prin întocmirea şi 

implementarea unui Plan de comunicare coerent şi eficient; 

10. elaborarea şi distribuirea materialelor de prezentare a ofertei curriculare, calificării şi 

prestigiului personalului didactic, bazei materiale a unităţii, modului în care instituţia 

răspunde nevoilor şi cerinţelor comunităţii; 

 

8. COMISIA de monitorizare a cataloagelor 

Atribuții: 

1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

2. consilierea şi sprijinirea cadrelor didactice cu mai puţină experienţă în învăţământ sau 

care au cazuri deosebite în clasa pe care o conduc; 
3. organizarea unor acţiuni de prevenire a abandonului şcolar cu ajutorul poliţistului de 

proximitate; 
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4. implicarea consilierului de la cabinetul de asistenţă psihologică în stabilirea unor măsuri 
ameliorative; 

5. organizarea unor dezbateri cu familiile din care provin aceşti elevi sau rudele/ 

persoanele care îi au în grijă şi întreţinere, privind obligaţiile pe care revin în calitate de 
părinţi sau tutori; 

6. discuţii cu elevii în prezenţa profesorului consilier, al consilierului psihopedagogic, al 

părintelui pentru cunoaşterea anturajului şi preocupărilor elevilor atunci când 
absentează de la şcoală; 

7. aducerea la cunoştinţa Consiliului clasei (sau numai a unor cadre didactice) a unor 

situaţii de elevi cu tendinţe de absenteism sau care înregistrează absenţe nemotivate şi 
stabilirea unor măsuri pentru reintegrarea în colectiv, implicarea în viaţa colectivului, 
precum şi pentru recuperarea materiei; 

8. verificarea documentelor pentru motivarea absenţelor la ore, orele de educaţie fizică, 
înregistrarea lor la cabinetul medical al şcolii, cu respectarea tuturor recomandărilor 

Direcţiei de sănătate publică privind dreptul medicului de familie sau a celui specialist 
de a elibera scutire de frecvenţă elevilor; 

9. aducerea la cunoştinţa consiliului de administraţie a situaţiilor ce nu pot fi soluţionate 

de către comisie; 
10. solicitarea ajutorului Serviciului Evidenţa populaţiei în cazul schimbărilor de domiciliu 

neanunţate, imposibilităţii de a găsi elevul la domiciliu sau lipsei de cooperare a familiei; 

11. prezentarea unor informări/ rapoarte lunare privind situaţia absenţelor, motivarea lor şi 
situaţia şcolară a elevilor care înregistrează absenţe şi acţiunile întreprinse de comisie. 

12. Atribuţiile comisiei pentru monitorizarea notării elevilor: 

- obligaţia de a sesiza responsabilul comisiei metodice de specialitate/ 
directorul, în cazul unor abateri de la: 

a. ritmicitatea notării; 

b. folosirea tuturor instrumentelor de evaluare; 
c. comunicarea, trecerea în catalog şi carnetul de elev şi comentarea notelor cu 

elevii şi părinţii; 

d. numărul de note acordat fiecărui elev; 
e. constituirea legală a mediei semestriale şi a celei anuale. 

13. verificarea existenţei documentelor medicale ale elevilor scutiţi de educaţie fizică; 

14. verificarea recomandărilor privind evaluarea cunoştinţelor elevilor şi notarea făcute de 
către SNEE (şi în cazul unor nemulţumiri exprimate de elevi sau părinţi); 

15. verificarea existenţei unei concordanţe între notele trecute pe lucrări scrise (teze) şi a 
notelor trecute în catalog; 

16. întocmirea şi prezentarea unor informări lunare; 
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17. verificarea situaţiei de promovare, a celei de amânare, a celei de repetenţie sau 
abandon şcolar în cazul fiecărui elev, înainte de prezentarea acestei situaţii, spre 
validare, în şedinţe ale consiliului profesoral; 

18. verificarea modului de completare a catalogului de către fiecare profesor consilier şi 
prezentarea unei informări scrise, la sfârşitul anului şcolar; 

 

9. COMISIA de elaborare a schemelor orare și a orarului 

Atribuții: 

1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

1. realizarea bazei de date cu încadrarea personalului didactic; 

2. realizarea orarului pe cadre didactic/ clase; 

3. realizarea planificării serviciului pe şcoală pentru elevi şi profesori; 

4. actualizarea orarului în situaţii punctuale în cazul modificării încadrării la clasă şi situaţii 

speciale (cercuri pedagogice etc.); 

5. publicarea orarului la avizierul şcolii, în cancelarie şi pe site-ul şcolii. 

 

10. COMISIA de acordare a burselor 

Atribuții: 

1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

2. Informează diriginții despre condițiile prevăzute de lege în vederea acordării burselor; 

3. Asigură respectarea legislației și a drepturilor copiilor; 

4. Face cunoscute elevilor condițiile de acordare a burselor și de participare la 

programele sociale; 

5. Soluționează contestațiile; 

6. Informează diriginții despre condițiile prevăzute de lege în participarea la programele  

sociale; 

7. Stabilește un program de predare/verificare a dosarelor; 

8. Afișează numele elevilor care pot fi incluși în programele sociale și condițiile de 

păstrare a ajutorului; 

9. Încadrarea în termen a responsabilităților, implicarea tuturor membrilor comisiei în 

activitatea repartizată; 

10. Elaborează informări, semestrial și la cererea directorului, asupra activității comisiei, 

pe care le prezintă în Consiliul profesoral. 
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11. COMISIA de inventariere a elementelor de activ si de pasiv  

Atribuții: 

1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

2. asigurarea patrimoniului unităţii şcolare cu respectarea legislaţiei în vigoare; 

3. realizarea de activităţi de inventariere pe laboratoare, cabinete, săli de clasă, bibliotecă, 

dormitoare internat, serviciu contabilitate, serviciu secretariat, sală de sport, ateliere; 

4. elaborarea de propuneri de casare a obiectelor de inventar uzate din punct de vedere 

moral şi fizic; 

5. monitorizarea şi finalizarea activităţii de inventariere, a activităţii de casare; 

6. identificarea obiectelor de inventar uzate din punct de vedere fizic şi moral dar 

indispensabile activităţii şcolare şi care nu au soluţionare financiară; 

7. colaborarea cu conducerea unităţii şcolare privind elaborarea spaţiilor în care sunt 

depozitate obiecte de inventar casate; 

8. colaborarea cu conducerea unităţii şcolare şi cu comisia de programe de dezvoltare 

şcolară şi parteneriate educaţionale în vederea realizării unor donaţii. 

 

12. COMISIA de recepție a valorilor materiale 

Atribuții: 

1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

2. participa la verificarea cantitativă a materialelor intrate în unitate de învăţământ, 

semnând în locul stabilit din nota de intrare recepţie şi constatare de diferenţe. 

3. Recepţia produselor se efectuează de către comisia de recepţie.  

4. verifică-cantitativ şi calitativ bunurile materiale ce se primesc 

5. Rezultatele verificărilor calităţii şi cantităţii bunurilor materiale se consemnează în nota 

de recepţie; 

6. Stabilirea cantităţii se face prin cântărire, măsurare sau numărare în funcţie de natura 

bunurile şi valoriile materiale; 

7. Verificarea calitativă constă în determinarea proprietăţilor şi caracteristicilor bunurilor 

primite, pentru a stabili dacă sunt conforme cu cele prevăzute de norme sau 

standarde de calitate; 

8. Verificarea cantitativă şi calitativă a bunurilor materiale se desfăşoară concomitent; 

9. Mărfurile se introduc în gestiune, întocmindu-se nota de intrare-recepţie; 
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10. Gestionarul înregistrează în fişele de magazie fiecare reper (material zilnic, 

corespunzător operaţiilor efectuate, astfel încât zilnic să se poată cunoaşte stocul 

existent); 

11. Folosirea imprimatelor tipizate şi a formularelor, ale căror modele sunt prevăzute în 

instrucţiuni şi modele în vigoare, este obligatorie; 

12. Comisia de recepţie a lucrărilor examinează : 

-calitatea marfurilor, a bunurilor 

Examinarea se va face prin : 

-cercetare vizuală 

-analiza documentaţiei; 

13. Comisia de recepţie consemnează cele constatate într-un proces verbal de recepţie. 

 

13. COMISIA pentru numirea Comisiei  gestionare a manualelor scolare 

Atribuții: 

1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

2. informează conducerea privind necesarul de lucrări de executat; 

3. întocmeşte necesarul de materiale; 

4. repartizează sarcinile de lucru pe echipe şi urmăreşte respectarea termenelor. 

5. întocmeşte şi păstrează evidenţa manualelor şcolare existente în unitatea de 

învăţământ; 

6. monitorizează corectitudinea întocmirii evidenţei manualelor şcolare la nivel de clasă; 

7. întocmeşte/actualizează anual propria bază de date, în conformitate cu formularul-tip 

de mcomandă a manualelor şcolare, primite de la Comisia judeţeană de evidenţă şi 

gestionare a manualelor şcolare; 

8. completează formularul-tip de comandă a manualelor şcolare; 

9. monitorizează gestionarea manualelor şcolare în unitatea de învăţământ; 

10. întocmeşte raportul anual către Comisia judeţeană de evidenţă şi gestionare a 

manualelor şcolare, cu privire la situaţia manualelor şcolare existente  

11. întocmeşte baza de date privind deficitul de manuale şcolare în vederea redistribuirii, 

de către I.S.J. a manualelor şcolare între unităţile de învăţământ; 

12.  propune conducerii unităţii casarea manualelor şcolare care nu mai pot fi utilizate, din 

cauza gradului de uzură fizică şi/ sau morală, precum şi a celor a căror valabilitate a 

expirat. 

 

14. COMISIA de perfecţionare și formare continuă a cadrelor didactice didactice 
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Atribuții: 

1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, procedurile 

interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

2. popularizarea ofertelor de formare în domeniul educaţional prezentate de către Agenţia 

Naţională de Formare Profesională, cele elaborate de CCD, universităţi şi colegii, centre de 

formare acreditate, ONG-uri acreditate de MECT sau Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale; 

3. coordonarea acţiunilor de formare continuă pe domenii sau specialităţi şi implicare personalului 
didactic şi didactic auxiliar în funcţie de solicitările personale dar şi de nevoile instituţiei; 

4. monitorizarea preocupării fiecărui cadru didactic pentru perfecţionarea de specialitate, 

metodica specialităţii şi pentru formare continuă, punând accent pe respectarea art. 3 din 
Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu referire la obligaţia de 
perfecţionare o dată la 5 ani; este indicat ca fiecare cadru didactic să completeze anual fişa 

de perfecţionare;  
5. organizarea de cursuri de formare, dezbateri, a unor activităţi didactice demonstrative, a unor 

ateliere de lucru cu participarea unor specialişti din domenii de interes pentru cadrele didactice; 

6. popularizarea unor sesiuni de comunicări organizate de către universităţi pentru participarea 
şi prezentarea experienţei didactice din învăţământul preuniversitar; 

7. stabilirea unei teme de cercetare pedagogică la nivelul unui ciclu de învăţământ sau la nivelul 
şcolii (tema se stabileşte în funcţie de amploarea fenomenului care a intrat în atenţia consiliului 
de administraţie, al consiliului reprezentativ al părinţilor etc.) pentru stabilirea cauzelor reale 

şi precizarea măsurilor de ameliorare ce se impun; 
8. participarea unui grup de cadre didactice din şcoală la un anumit curs de formare continuă; 
9. organizarea, în fiecare cabinet sau laborator, prin RCM, a unei minibiblioteci cu cărţi sau reviste 

de specialitate pentru elevi, pentru a putea fi consultate şi folosite de aceştia, în timpul orelor 
suplimentare; 

10. organizarea, în biblioteca şcolii, a unui colţ cu lucrările metodico-ştiinţifice elaborate şi 

susţinute de cadrele didactice din şcoală pentru a putea fi popularizată şi utilizată experienţa 
11. didactică de succes; noutăţi apărute în specialitate, în pedagogie, de management al clasei 

de elevi, în format letric sau pe suport electronic, care să prezinte idei ce pot stârni curiozitatea 

cadrelor didactice de a studia aceste materiale; 
12. organizarea unor expoziţii de carte şcolară pentru elevi; 
13. popularizarea sau elaborarea, în echipă, a unor seturi de teste pentru cunoaşterea 

psihopedagogică a elevilor, cu implicarea profesorului psihopedagog de la cabinetul de 
asistenţă psihopedagogică din şcoală şi aplicarea lor pe nivel de clase; rezultatele şi concluziile 
pot constitui o bază de discuţii cu elevii şi părinţii acestora. 

 

15. COMISIA serviciului pe şcoală 

Atribuții: 
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1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

2. Coordonarea întregului serviciu pe școală realizat de către cadrele didactice de serviciu 

în timpul programului instructiv-educativ din școală; 

3. Realizarea graficului zilnic cu profesorii de serviciu pe școală, în conformitate cu 

programul școlii și orarul cadrelor didactice; 

4. Monitorizarea serviciului pe școală realizat de către profesorii; 

5. Atenționarea profesorilor de serviciu care nu-și realizează corect sau integral sarcinile, 

competentele și responsabilitățile privind serviciul pe școală; 

6. Realizarea unui raport semestrial / anual privind serviciul pe școală, înaintat conducerii 

școlii;  

7. Realizarea unui raport adresat consiliului de administrație pentru sesizarea cazurilor de 

abateri repetate, sau abateri grave de la graficul serviciului sau de la corectitudinea 

realizării acestui serviciu; Comisia privind serviciul pe școală colaborează cu conducerea 

școlii, consiliul de administrație și cu administratorul școlii în probleme privind 

asigurarea securității școlii în timpul programului zilnic.  

8. Comisia privind serviciul pe școală răspunde de buna desfășurare a serviciului la nivelul 

unității realizat de către cadrele didactice de serviciu în timpul programului instructiv 

educativ. 

 

16. COMISIA paritară 

Atribuții: 

1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

2. Comisia paritară este împuternicită să analizeze şi să rezolve totalitatea problemelor 

care apar în aplicarea Contractului Colectiv de Muncă, la solicitarea uneia dintre părţi. 

3. Comisia paritară se întruneşte lunar sau la cererea uneia dintre părţi în termen de cel 

mult 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii şi funcţionează valabil în prezenţa a cel 

puţin 3/4 din totalul membrilor, iar hotărârile se iau cu majoritatea simplă a voturilor 

celor prezenţi. Hotărârile comisiilor paritare sunt obligatorii pentru părţi. Ele se 

redactează în formă scrisă şi vor fi aduse la cunoştinţa salariaţilor în termen de 3 zile 

lucrătoare prin afişare. 

4. Comisia este prezidată alternativ de către un reprezentant al fiecărei părţi, ales în 

şedinţa respectivă, iar procesle verbale ale Comisiilor paritare trebuie puse la dispoziţia 

sindicatelor într-un termen maxim de 7 zile lucrătoare. 



                                                                                                              MINISTERUL EDUCAŢIEI  
 
 
 
 

 
 

LICEUL „SEVER BOCU”  LIPOVA 
Str. V. Bugariu, nr. 5, cod 315400 LIPOVA, jud. ARAD 

E-mail: severbocu@yahoo.com      Telefon: 0257-563-434 

 

Pagină 149 din 165 
 

5. Atribuții în organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ, cu stabilirea timpului 

de lucru şi a timpului de odihnă, a condiţiilor de muncă şi de protecţie socială, întocmirea 

Regulamentului Intern, stabilirea criteriilor de acordare şi acordarea efectivă a 

sporurilor, ajutoarelor, premiilor, indemnizaţiilor prevăzute în Contractul Colectiv de 

Muncă; desfăşurarea concedierilor individuale şi colective. 

Notă: - poate fi convocată ori de câte ori intervin probleme în executarea Contractului Colectiv 

de Muncă. 

- Regulamentul intern se întocmeşte cu participarea Comisiei paritare  

 

17. COMISIA SNAC 

Atribuții: 

1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

2. Aplică Strategia Naţională de Acţiune Comunitară, care este un program educaţional 

care uneşte liceele cu şcolile speciale/centre de plasament; 

3. propune dezvoltarea activității de voluntariat, realizată de elevii școlii,  părinții sau 

bunicii acestora; 

4. elaborează un Plan de acțiune care se aprobă de către conducerea liceului: 

5. la finalul anului școlar se va întocmi un raport sintetic cu activitățile SNAC derulate în 

liceu; 

6. activitățile SNAC se desfășoară în timpul liber al voluntarilor și al beneficiarilor, inclusiv 

sâmbăta și duminica; 

7. încurajarea implicării elevilor, ca voluntari, în acțiuni desfășurate cu persoane aflate în 

dificultate; 

8. realizarea incluziunii și implicării persoanelor aflate în dificultate, prin angajarea tuturor 

celor interesați într-un program educațional de activitate ce promovează intens 

incluziunea socială; 

9. includerea persoanelor izolate din punct de vedere social în viața comunităților lor 

locale; 

10. dezvoltarea educațională a voluntarilor; 

11. iniţierea de programe de Acţiune Comunitară între voluntarii din liceu, pe de o parte și 

persoanele aflate în dificultate, pe de altă parte; 

12.  organizarea unor activități incitante și interesante pentru persoanele aflate în dificultate 

și pentru voluntari; 
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13. stimularea și dezvoltarea abilităților persoanelor cu nevoi speciale prin activități 

recreative, de imaginație și terapeutice, cum ar fi: artele plastice, arta dramatică, 

dansul, sportul, IT, muzica, abilitatea manuală - și prin petrecerea timpului liber cu alți 

copii/adulți; 

14. încurajarea copiilor și elevilor în sensul practicării voluntariatului, prin participarea lor la 

proiecte de Acțiune Comunitară; 

 

 

18. COMISIA de casare pentru activele fixe corporale şi necorporale şi pentru 

materialele de natura obiectelor de inventar 

Atribuții: 

1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

2. face propuneri de casare, care trebuie aprobate în Consiliul de administraţie; 

3. lunar actualizează listele de inventar cu obiectele/bunurile noi aduse în şcoală; 

4. centralizează propunerile făcute de către comisiile metodice şi de către comisia de 

inventar, şi apoi le comunică spre aprobare Consiliului de administraţie; 

5. dupa primirea aprobării, participă la dezmembrarea, distrugerea materialelor/ obiectelor 

casate; 

6. propune valorificarea deşeurilor rezultate în urma lucrărilor de reparaţie;  

 

19. COMISIA de cercetare disciplinara 

Atribuții: 

1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

2. asigurarea respectării prevederilor Legii nr.128/1998 cu modificările şi completările 

ulterioare privind Statutul personalului didactic şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, a Regulamentului de ordine 

interioară şi a fişei postului pentru personalul didactic şi didactic auxiliar;  

3. asigurarea respectării prevederilor codului muncii şi contractului colectiv de muncă, a 

fişei postului pentru personalul nedidactic; 

4. realizarea unei cercetări imparţiale, obiective, deontologice, privind eventualele abateri 

disciplinare al personalului angajat al şcolii; 

5. prezentarea în cadrul consiliului de administraţie a rezultatelor cercetării şi eventual a 

propunerilor legale de sancţionare; 
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6. realizarea unei baze de date cu elevii problemă;  

7. monitorizarea, împreună cu comisia diriginţilor şi consiliul clasei a evoluţiei 

comportamentale şi a atitudinii elevilor problemă; 

8. implicarea consilierului de la cabinetul de asistenţă psihologică în stabilirea unor măsuri 

ameliorative; 
9. popularizarea prevederilor din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar şi a Regulamentului de ordine interioară privind sancţiunile 
disciplinare şi îndatoririle elevilor; 

10. monitorizarea periodică a comportamentului elevilor în spaţiul şcolar; 
11. relaţionarea cu conducerea unităţii şcolare şi Poliţia de proximitate în vederea prevenirii 

unor eventuale abateri disciplinare sau comportamente deviante. 

 
20. COMISIA de consiliere, orientare și activități extrașcolare 

Atribuții: 

1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

a. organizarea activităţilor educative în colaborare cu comisia celelalte comisii 

b. coordonarea şi monitorizarea activităţilor educative propuse la nivelul unităţii şcolare; 

c. organizarea activităţilor extraşcolare în colaborare cu celelalte comisii 

d. coordonarea şi monitorizarea activităţilor extraşcolare propuse la nivelul unităţii 

şcolare; 

e. implicarea familiei şi comunităţii locale în activităţi formativ-educative şi artistice; 

f. dezvoltarea unor canale de comunicare între elevi-profesori, şcoală-familie, 

şcoalăcomunitate locală, profesori-responsabili comisii; 

g. dezvoltarea unui comportament civic şi social la elevi cu impact asupra comunităţii 

şcolare şi comunităţii locale; 

2. dezvoltarea laturii artistice la elevi prin valorificarea disciplinelor opţionale, prin 

valorificarea activităţilor cluburilor, prin valorificarea abilităţilor şi aptitudinilor; 

a. organizarea şi coordonarea activităţilor ce ţin de promovarea imaginii unităţii şcolare 

cum ar fi: prezentarea ofertei educaţionale la nivelul judeţului participarea la concursuri 

pe teme artistice etc.; 

b. implicarea, în colaborare cu comisia de programe de dezvoltare profesională şi 

parteneriate educaţionale, în vederea susţinerii cu activităţi educative şi extraşcolare a 

parteneriatelor educaţionale, a programelor cu finanţare externă; 

c. activizarea consiliului elevilor şi asigurarea funcţionării sale reale, însoţită de 

valorificarea propunerilor rezultate în cadrul politicilor şcolii; 
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3. eficientizarea parteneriatului cu consiliul elevilor; 

4. implicarea elevilor în participarea activă la activităţi culturale desfăşurate la nivel local, 

regional, naţional, internaţional; 

5. promovarea şi stimularea practicilor de succes şi cu impact asupra elevilor şi imaginii 

6. unităţii şcolare; 

7. organizarea unor cercuri/cluburi (de actorie, de dans, de educaţie plastică, de artă 

fotografică) la nivelul unităţii şcolare; 

8. organizarea unor întâlniri periodice cu personalităţi publice cunoscute din domeniile 

9. cultural-artistic (scriitori, poeţi, actori, cântăreţi, regizori), ştiinţific, administraţiei 

publice; 

10. organizarea de campionate interşcolare, de tabere, excursii de 2-3 zile. 

 

21. COMISIA pentru actuaizarea RI/ROF 

Atribuții: 

1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

2. Face parte din colectivul de actualizare a Regulamentelor interne; 

 

22. COMISIA Comisia de mobilitate 

Atribuții: 

1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

2. îşi va desfăşura activitatea în conformitate cu prevederile Metodologiei cadru privind 

mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 

3. La lucrările comisiei participă, cu statut de observatori, reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale care îndeplinesc condiţiile de reprezentativitate la nivel de unitate 

Notă: Comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ conform prevederilor 

art. 43, art. 54(3) din Metodologie este numită prin decizie a directorului şi cuprinde cadre 

didactice care nu fac parte din consiliul de administraţie şi nu au dosare personale depuse în 

etapele respective de mobilitate; comisia are în componenţă un preşedinte, doi membri şi un 

secretar (cadru didactic cu abilităţi de utilizarea computerului/secretar/analist programator). 

 

23. COMISIA de achizitii a valorilor materiale active fixe corporale şi necorporale, 

materiale de natura obiectelor de inventar, materiale 

Atribuții: 
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1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

2. Elaborează programe de activități semestriale și anuale; 

3. Colaborează cu toate compartimentele și colectivele din școală; 

4. Colaborează cu instituțiile de profil din comunitate; 

5. Analizează cu responsabilitate ofertele primite pentru achiziționarea de bunuri și 

servicii în conformitate cu legile financiare; 

6. Verifică caietele de sarcini cu care  școala licitează anumite servicii; 

7. Elaborează informări, semestrial și la cerera directorului, asupra activității comisiei, 

pe care le prezintă în Consiliul profesoral. 

 

24. COMISIA pentru verificarea actelor depuse pentru programe sociale 

Atribuții: 

1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

2. realizarea unei bazei de date privind elevii; 

3. popularizarea metodologiei de acordare a burselor în rândul elevilor, părinţilor şi a 

cadrelor didactice; 

4. susţinerea şi monitorizarea elevilor şi părinţilor vizaţi în vederea realizării documentaţiei 

5. necesare pentru acordarea burselor; 

6. respectarea legislaţiei în vigoare privind acordarea burselor şcolare, a programelor „Bani 

de liceu”, „EURO200”, „Cornul şi laptele” etc. 

 

25. COMISIA cu primirea, verificarea şi gestionarea actelor justificative privind 

naveta elevilor și a cadrelor didactice 

Atribuții: 

1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

2. Colaborează cu compartimentul secretariat pentru verificarea și gestionarea actelor 

justificative privind naveta elevilor și a cadrelor didactice; 

26. COMISIA de angajare angajare şi promovare a personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic 

Atribuții: 

1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 
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2. Comisia de angajare va verifica documentele personale ale candidaţilor stabilind 

persoanele care sunt acceptate pentru prezentarea la concursul pentru ocuparea 

posturilor vacante. 

 

27. COMISIA pentru olimpiade și organizarea concursurilor scolare 

Atribuții: 

1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

2. centralizează la nivel de liceu datele privind participarea elevilor la olimpiadele şcolare, 

sesiuni de comunicări sau la alte concursuri  recunoscute de MECȘ.  

3. respectarea regulamentelor privind organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare. 

4. identificarea resurselor necesare pentru organizare. 

 

28. COMISIA pentru gestionarea SIIIR 

Atribuții: 

1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

2. Persoanele implicate în activitățile de colectare, prelucrare și utilizare a informației sunt 

obligate să respecte conduita morală de corectitudine în momentul declansării 

activității; 

3. Astfel, în colectarea informațiilor, pe baza selectării acestora din diverse documente, 

acte, hotărâri, se respectă realitatea și se actionează în selecția informațiilor conform 

realității existente sau ce rezultă din documentele, actele statistice; 

4. În prelucrarea datelor și informațiilor colectate se respectă realitatea, imparțialitatea și 

obiectivitatea; 

5. În utilizarea datelor și informațiilor se aplică principiul legii, pentru orice tip de activitate, 

pentru orice domeniu de activitate; 

6. Datele stocate se arhivează conform cerințelor legale, în funcție de domeniul respectiv 

și pe durata stabilită de lege; 

7. Se asigură secretul și confidențialitatea informațiilor din momentul declansării 

activităților de colectare, prelucrare, utilizare și arhivare a informației; 

8. Persoanele implicate în activitățile de colectare, prelucrarea, utilizare a informației au 

stabilită în fișa postului obligația de a păstra secretul, confidențialitatea informațiilor 

dobândite. 

29. COMISIE pierdere documente justificative 

Atribuții: 



                                                                                                              MINISTERUL EDUCAŢIEI  
 
 
 
 

 
 

LICEUL „SEVER BOCU”  LIPOVA 
Str. V. Bugariu, nr. 5, cod 315400 LIPOVA, jud. ARAD 

E-mail: severbocu@yahoo.com      Telefon: 0257-563-434 

 

Pagină 155 din 165 
 

1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

2. Comisia va analiza, în termen, cauzele privind pierderea, sustragerea sau distrugerea 

unor documente justificative sau contabile şi va dispune măsurile necesare, în cel mult 

3 zile de la data înştiinţării şi efectuarea cercetării pentru reconstituirea documentelor. 

30. COMISIA pentru intocmirea situatiilor statistice 

Atribuții: 

1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

2. Întocmire a situaţiilor statistice; 

3. Redactare a situaţiilor statistice; 

4. Înregistrează la registratura unităţii situaţiile statistice; 

5. Supun spre aprobare conducătorul instituţiei de învăţământ a situaţiilor statistice; 

31. COMISIA pentru recensământul populației școlare 

Atribuții: 

1. Respectă și aplică regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern, 

procedurile interne si toate regulile interne din cadrul Liceului ”Sever Bocu” Lipova; 

2. Realizează recensământul preşcolarilor din zona arondată; 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 15 la Regulamentul de Organizare și Funcționare 
 

 
CONTRACUL 

EDUCAŢIONAL – 
EXEMPLAR 
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Având în vedere prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 
ale Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, ale 
Regulamentului de Organizare și Functionare a Legii nr. 272/2004, privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată, 

Se încheie prezentul: 

CONTRACT EDUCAȚIONAL 

Modelul contractului educaţional 

  Antet şcoală 
  Având în vedere prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 
, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor 
de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020 

, ale Legii nr. 272/2004 
 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
  se încheie prezentul 

  CONTRACT EDUCAŢIONAL 
  I. Părţile semnatare 
  1. ………………………(unitatea de învăţământ),...........……………, cu sediul în 

……………………...................………, reprezentată prin director, doamna/domnul 
…………….............………………….. 
  2. Beneficiarul indirect, doamna/domnul ……………………………………………, părinte/tutore/susţinător legal 

al elevului, cu domiciliul în …………………………………………… 
  3. Beneficiarul direct al educaţiei, …………............................ elev 

  II. Scopul contractului 

  Scopul prezentului contract este asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ 
prin implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor direcţi ai educaţiei. 

  III. Drepturile părţilor 

  Drepturile părţilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în Regulamentul-cadru de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi în Regulamentul-cadru de organizare 
şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 

  IV. Părţile au cel puţin următoarele obligaţii:*^) 
  1. Unitatea de învăţământ se obligă: 
  a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

  b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie a 
muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ; 
  c) să se asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu stricteţe prevederile legislaţiei în 

vigoare; 
  d) să se asigure că toţi beneficiarii educaţiei sunt corect şi la timp informaţi cu prevederile legislaţiei 
specifice în vigoare; 
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  e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale 
pe care le transmite elevilor, şi un comportament responsabil; 
  f) să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia 
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, 

integritatea fizică şi psihică a elevului/copilului; 
  g) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfăşoară acţiuni de natură să afecteze imaginea 
publică a copilului/elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia; 

  h) să se asigure că personalul din învăţământ nu aplică pedepse corporale şi nu agresează verbal sau 
fizic elevii; 
  i) să se asigure că personalul didactic evaluează elevii direct, corect şi transparent şi nu condiţionează 

această evaluare sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje; 
  j) să desfăşoare în unitatea de învăţământ activităţi care respectă normele de moralitate şi nu pun în 
niciun moment în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor/elevilor, respectiv a 

personalului unităţii de învăţământ; 
  k) să se asigure că în unitatea de învăţământ sunt interzise activităţile de natură politică şi prozelitism 
religios. 

  2. Părintele/Tutorele/Reprezentantul legal al copilului/elevului are următoarele obligaţii: 
  a) asigură frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru şcolarizarea 
elevului până la finalizarea studiilor; 

  b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, în 
vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă, pentru evitarea degradării stării de sănătate 
a celorlalţi copii/elevi din colectivitate/unitatea de învăţământ; 

  c) trimite copilul în colectivitate numai dacă nu prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu potenţial 
infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, diaree, vărsături, rinoree etc.); 
  d) ia legătura cu educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul 

preşcolar/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, cel puţin o dată pe lună, pentru a 
cunoaşte evoluţia copilului/elevului; 
  e) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev; 

  f) respectă prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 
  g) prezintă un comportament civilizat în raport cu întregul personal al unităţii de învăţământ. 

  3. Elevul are următoarele obligaţii: 
  a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi 

cunoştinţele prevăzute de programele şcolare; 
  b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, particular 
şi confesional autorizat/acreditat; 

  c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de 
învăţământ, în cazul elevilor din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă; 
  d) de a avea un comportament civilizat şi o ţinută decentă în unitatea de învăţământ; 

  e) de a respecta regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, regulile de 
circulaţie, normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, normele 
de protecţie a mediului; 
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  f) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente 
din portofoliul educaţional etc.; 
  g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de 
învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.); 

  h) de a nu aduce sau difuza în unitatea de învăţământ materiale care, prin conţinutul lor, atentează la 
independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 
  i) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest altfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

  j) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe 
etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări; 
  k) de a nu introduce şi/sau a face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme sau 

alte produse pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-uri 
lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică 
a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ; 

  l) de a nu poseda şi/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 
  m) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi 
faţă de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

  n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în proximitatea 
acesteia; 
  o) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor fără avizul profesorului 

de serviciu sau al învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte. 

  V. Durata contractului 
  Prezentul contract se încheie, de regulă, pe durata unui nivel de învăţământ. 

  VI. Alte clauze 
  Vor fi înscrise prevederi legale, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, Legii nr. 272/2004 
 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

 Unitatea şcolară, 
  …………………… 
  Beneficiar indirect**), 
  ………………… 

  Am luat cunoştinţă. 
  Beneficiar direct, elevul, 
  (în vârstă de cel puţin 14 ani), 

  *) Contractul educaţional-tip urmează a fi particularizat, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin 
decizia consiliului de administraţie. 
  **) Părintele/Tutorele/Reprezentantul legal, pentru elevii din învăţământul antepreşcolar, preşcolar, 

primar, gimnazial şi liceal, respectiv elevul, pentru învăţământul postliceal. 

  ---- 
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Anexa nr. 16 la Regulamentul de Organizare și Funcționare 
 

 
PROCEDURA GENERALĂ DE 

INTERVENŢIE  
 
 
 

LA NIVELUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN SITUAŢII DE VIOLENŢĂ 

 

În cazul unei forme ușoare a violentei școlare: 

1. dacă sancțiunea nu e prevăzută în Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ 

Este sesizată comisia de violență și conducerea școlii (dacă este cazul) 

Se realizează o anchetă detaliată 

Este luată o decizie privind aplicarea sau nu a unei sancțiuni 

Se stabilesc măsuri de asistență pentru victimă/agresor 

2. dacă sancțiunea este prevăzută în Regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ 

Se convoacă Consiliul clasei (se analizează cazul, se propune și se stabilește o sancțiune) 

Se sancționează elevul învățător/institutor/profesor învățământ primar/diriginte 

Aplică sancțiunea 

Informează părinții, tutorii sau susținătorii legali 

Recomandă măsuri de asistență pentru victimă și agresor 

Monitorizează intervențiile, colaborând cu părinții și psihologul școlar 

În cazul unei forme grave de violență școlară: 

• Dirigintele anunță conducerea unității de învățământ 

Sesizează Autoritățile competente (Jandarmeria/Poliția de Proximitate/DGASPC etc.) 

Sesizează părinții, tutorii sau susținătorii legali 

Dezbătut și avizat de Consiliul profesoral : 10.10. 2022 
 
Aprobat în Consiliul de Administrație: _12.10._ 2022 
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Informează inspectoratul școlar (consilierul de imagine), în raport cu gravitatea faptei 

Înștiințează Comisia de violență 

• Comisia de violență realizează o anchetă detaliată propune măsuri specific convoacă Consiliul clasei 

Se stabilește/propune sancțiunea 

• DiriginteleAplică sancțiunea conform Regulamentului de organizare și funcționare al unității de 

învățământ 

• Completează Fișa de înregistrare a cazului de violență și o transmite persoanei desemnate de Comisia 

de violență să centralizeze fișele și să le înregistreze în baza de date 

• Psihologul școlarrealizează consilierea psihologică pentru victimă/agresor 

• Dirigintele și psihologul școlarcolaborează cu familia elevului monitorizează cazul 

• Comisia de violență se asigură că fenomenul de violență a fost înregistrat, că măsurile de intervenție 
au fost puse în aplicare și urmărește impactul acestora asupra actorilor implicați în cazul de violență 

respectiv. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexa nr. 17 la Regulamentul de Organizare și Funcționare 
 

PROCEDURA GENERALĂ DE INTERVENŢIE 
 

LA NIVELUL UNITĂŢII DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN SITUAŢII DE 

VIOLENŢĂ CE NECESITĂ 
INTERVENŢIA 

POLIŢIEI/JANDARMERIEI/POLIŢIEI LOCALE/AMBULANŢEI 
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Incinta unității de învățământ reprezintă toată zona școlii, incluzând sălile de clasă, cancelarie, 

coridoare, terenul de sport, anexele, curtea școlii, etc. 

Proximitatea unităților de învățământ este reprezentată de suprafața de teren situată în afara curții 
unității, precum arterele rutiere, căile de acces către unitatea de învățământ, spațiile verzi din jurul 

școlii, alte spații publice situate în apropierea acesteia. 

• Dacă violența exercitată constă într-un incident de agresiune simplă și a fost cauzatoare doar 
de vătămări corporale ușoare (lovire ușoară cu palma ori cu dosul palmei), autorul fiind elev 

cu vârsta sub 14 ani, școala poate reacționa prioritar pentru sancționarea acestui 
comportament și poate informa ulterior polițistul de proximitate pentru aplanarea unei stări 

conflictuale între părinții victimei și cei ai agresorului. 

• Dacă este vorba despre mai mult decât exercitarea unei violențe corporale ușoare (lovirea 
repetată de intensitate medie a victimei, atunci poliția/jandarmeria trebuie sesizată odată cu 

intervenția echipajului unei ambulanțe, prin apelul telefonic de urgență la 112.) 

• În toate cazurile de lovire sau alte violențe exercitate împotriva unui elev, conducerea școlii 

trebuie să informeze părinții victimei și instituțiile de aplicare a legii. 

 Cei ce vor desfășura astfel de activități sunt cadrele didactice, personalul auxiliar și personalul care 

asigură securitatea/paznicii unității școlare, care se autosesizează sau sunt sesizați de izbucnirea 

sau derularea unui act de violență. 

Monitorizarea (activitățile derulate), intervenție 

Atunci când un salariat al unității de învățământ este sesizat sau se autosesizează despre existența 

unui eveniment de violență în unitatea de învățământ sau în proximitatea acesteia, trebuie să 

respecte următoarele reguli procedurale, în funcție de eveniment: 

A. Pentru tipurile de violență, care cad sub incidența codurilor de la 1.10 la 1.14, 2.3, 
3.3., de la 4.2 la 4.4 și 4.6 din Nomenclatorul actelor de violență în școală, cadrul 
didactic/cadrul didactic auxiliar/personal de pază ce a fost sesizat sau s-a autosesizat 

de producerea unui eveniment, va proceda astfel: 

a) se deplasează de urgență (dacă nu se află deja) la locul unde se desfășoară actul de violență 

respectivă; 
b) ajuns la locul evenimentului, acesta va efectua o scurtă analiză a actului de violență și va 

comunica imediat conducerii unității de învățământ despre cele constatate; 

c) se informează dacă sunt victime ce necesită îngrijiri medicale; 
d) dacă sunt victime care necesită îngrijiri medicale, sună la numărul de urgență 112 și solicită 

o ambulanță; 
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e) directorul unității de învățământ va informa de urgență reprezentanții inspectoratului școlar; 
f) în cazul în care printre agresori sunt persoane violente, persoanele care au sunat la 112 vor 

solicita sprijin din partea personalul care asigură securitatea/paznicului școlii pentru a 

preveni o eventuală degenerare a evenimentului și vor solicita, de urgență, sprijinul poliției, 
jandarmeriei, poliției locale; 

g) până la sosirea echipajului de poliție/jandarmerie/poliție locală sau ambulanță, după caz, se 

vor lua măsuri de asigurare a primului ajutor victimelor, solicitând sprijinul cadrului medical 
din cadrul școlii (dacă există), conducerii școlii, cadrelor didactice, consilierului școlar, 
personalului de pază, după care vor lua măsuri pentru transportarea victimei/victimelor la 

cea mai apropiată unitate medicală de urgență; 
h) vor fi îndepărtați elevii care nu sunt implicați în eveniment și care, prin zgomote, gesturi, 

îndemnuri, pot instiga sau amplifica dezordinea creată. în acest scop, se va folosi un ton 

autoritar, fără a adresa cuvinte jignitoare sau amenințări, având în vedere vârsta și 
comportamentul elevilor. Pe cât posibil, vor fi reținute date despre agresor/agresori pentru 
identificarea lor ulterioară, în cazul în care aceștia ar reuși să fugă și nu ar fi cunoscuți de 

elevi; 
i) pe cât posibil, autorii faptei vor fi izolați, conducându-i într-o încăpere din incinta unității de 

învățământ; 

j) la sosirea ambulanței, dacă este cazul, se vor da toate detaliile despre victimă și modul cum 
s-a întâmplat actul de violență; 

k) pe cât posibil, se vor lua măsuri de protejare a locului producerii infracțiunii; 
l) la sosirea echipajului poliției/jandarmeriei/poliției locale se vor oferi toate datele necesare 

în vederea identificării elevilor/sau a altor persoane implicate în comiterea faptei, precum și 

cauza/motivul incidentului (dacă se cunosc), măsurile preliminare luate de școală pentru 
soluționarea evenimentului semnalat (în caz de agresiuni fizice – dacă a fost anunțat 
serviciul de ambulanță sau în caz de incendiu dacă au fost informați pompierii); 

m) părinții elevilor minori implicați, atât ca victimă, cât și ca autor în incident vor fi solicitați să 
se prezinte de urgență la sediul școlii; 

n) echipa de cercetare sosită la fața locului, îndeosebi polițistul de investigații criminale, va fi 

pus la curent cu toate datele și informațiile cu privire la participanții la comiterea actului de 
violență, victime și martori, precum și activitățile și măsurile luate din momentul sosirii la 
locul faptei. 

B. Pentru tipurile de violență care cad sub incidența codurilor de la 1.2,1.3,1.5,1.6, 2.5, 
2.4, 3.2, 34, 3.5, din Nomenclatorul actelor de violență în școală, cadrul didactic/auxiliar ce 

a fost sesizat sau s-a autosesizat de producerea unui eveniment, va proceda astfel: 

a) după luarea la cunoștință și, după caz, constatarea faptei și a gravității ei, aceasta se aduce 
la cunoștința profesorului de serviciu, conducerii unității școlare, administratorului (în cazul 

distrugerii de bunuri ale școlii), profesorului diriginte etc.; 
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b) în cazul în care fapta presupune introducerea de arme albe sau de foc se solicită sprijinul 
personalul care asigură securitatea/paznicului sau a altor cadre didactice, și se sună la 
numărul de telefon 112, încercându-se izolarea și reținerea persoanei în cauză; 

c) în cazul în care aceasta reușește să scape, se rețin cât mai multe date despre posesorul 
armei, în vederea informării echipajelor de poliție/jandarmeriei sau, după caz, polițistului de 
proximitate ce vor interveni la solicitare; 

d) dacă este elev al școlii, se anunță și părinții acestuia; 
e) în cazul în care fapta semnalată constă în furtul unui bun, distrugerea de bunuri (care se 

manifestă prin violență agresivă continuă), se procedează ca mai sus. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Anexa nr. 18 la Regulamentul de Organizare și Funcționare 
 

 

NOMENCLATORUL 
ACTELOR DE VIOLENŢĂ 

  

Dezbătut și avizat de Consiliul profesoral :10.10_ 2022 
 
Aprobat în Consiliul de Administrație: __12.10__ 2022 
 
Nr. înregistrare : ___2884__  / __12.10__ 2022 



                                                                                                              MINISTERUL EDUCAŢIEI  
 
 
 
 

 
 

LICEUL „SEVER BOCU”  LIPOVA 
Str. V. Bugariu, nr. 5, cod 315400 LIPOVA, jud. ARAD 

E-mail: severbocu@yahoo.com      Telefon: 0257-563-434 

 

Pagină 164 din 165 
 

Categorie Tip COD 
 

1. Atac la 

persoană 

1. Violarea secretului corespondenței (accesarea fără consimțământul persoanei a 

calculatorului, telefonului mobil etc.) 
1.1. 

2. Discriminare și instigare la discriminare 1.2. 

3. Insulte grave, repetate 1.3. 

4. Amenințări repetate 1.4. 

5. Șantaj 1.5. 

6. Înșelăciune 1.6. 

7. Instigare la violență 1.7. 

8. Violențe fizice ușoare, Iară arme (lovire) 1.8. 

9. Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune de înștiințare 1.9. 

10. Fapte privitoare la viața sexuală (violul, actul sexual cu un minor, perversiunea 

sexuală, corupția sexuală, seducția, hărțuire sexuală) 
1.10. 

11. Violență fizică gravă fără arme (vătămare corporală gravă) 1.11. 

12. Violență fizică cu arme albe 1.12. 

13. Violență fizică cu arme de foc 1.13. 

14. Omor sau tentativă de omor 1.14. 

2. Atentat la 
securitatea 

unității școlare 

1. Introducerea unor persoane străine în incinta școlii 2.1. 

2. Alarmă falsă 2.2. 

3. Incendiere și tentativă de incendiere 2.3. 

4. Introducere sau port armă albă în spațiul școlar 2.4. 
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5. Introducere sau port armă de foc în spațiul școlar 2.5. 

3. Atentat la 

bunuri 

1. Însușirea bunului găsit 3.1. 

2. Furt și tentativă de furt 3.2. 

3. Tâlhărie 3.3. 

4. Distrugerea bunurilor unor persoane 3.4. 

5. Distrugerea bunurilor școlii 3.5. 

4. Alte fapte 

de violență sau 

atentate la 
securitate în 

spațiul școlar 

1. Consum de alcool 4.1 

2. Consum de stupefiante sau alte substanțe interzise 4.2. 

3. Trafic cu stupefiante sau alte substanțe interzise 4.3. 

4. Automutilare 4.4. 

5. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 4.5. 

6. Suicid sau tentativă de suicid 4.6. 

7. Alte tipuri de violență 4.7. 

 
 




