Regulament dezbătut şi avizat în
Consiliul Profesoral din 29.01.2015 şi aprobat în
Consiliul de Administraţie
din februarie 2015
Nr. 669 / 16.02.2015

REGULAMENT INTERN
2015 – 2016

CRAIOVA

1

Întreaga activitate în şcoală va trebui să fie orientată spre îndeplinirea cerinţelor cuprinse în
Articolul 4 din Legea Educaţiei Naţionale :
Educaţia şi formarea profesională a copiilor, a tinerilor şi a adulţilor au ca finalitate principală
formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe,
deprinderi/abilităţi şi aptitudini, necesare pentru :
a) împlinirea şi dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viaţă, conform
intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi dorinţei de a învăţa pe tot parcursul vieţii;
b) integrarea socială şi participarea cetăţenească activă în societate;
c) ocuparea unui loc de muncă şi participarea la funcţionarea şi dezvoltarea unei economii durabile;
d) formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice, pe cultura naţională şi
universală şi pe stimularea dialogului intercultural;
e) educarea în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului;
f) cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice şi a respectului
pentru natură şi mediul înconjurător natural, social şi cultural.

Munca şi convieţuirea câtorva sute de persoane în spaţiul restrâns al şcolii nu
este posibilă decât într-o atmosferă de respect reciproc. Aceasta include şi necesitatea
respectării stricte a unor reguli.
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- Director adjunct

prof. Lucian CHILOM

- Director adjunct
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Dispoziţii generale
Organizarea Colegiului Naţional Carol I Craiova (accesul, orarul, atribuţiile
profesorului de serviciu, atribuţiile elevului de serviciu)
Conducerea Colegiului Naţional Carol I Craiova
Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional Carol I Craiova
Consiliul Profesoral al Colegiului Naţional Carol I Craiova
Consiliul clasei
Catedrele, comisiile metodice. Responsabilităţi ale cadrelor didactice din
unitatea de învăţământ (atribuţiile comisiilor, atribuţiile responsabililor
comisiilor, atribuţiile învăţătorului/dirigintelui)
Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare
Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar
Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea
interculturalităţii
Comisia de control managerial intern
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
Părinţii (drepturile, obligaţiile, Comitetul de părinţi al clasei, Consiliul
Reprezentativ al părinţilor, Contractul educaţional)
Evaluarea
Personalul didactic şi nedidactic
Elevii (drepturi, obligaţii, recompense, sancţiuni, calitatea de elev,
comportamentul în şcoală, ţinuta, transferul elevilor, Consiliul elevilor)
Măsuri de ordine interioară pentru îmbunătăţirea siguranţei civice în zona
unităţilor de învăţământ preuniversitar
Igiena, sănătatea şi securitatea în muncă
Medierea conflictelor
Dispoziţii finale
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Capitolul I. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Regulamentul de Ordine Internă al Colegiului Naţional „CAROL I”, denumit în continuare
regulament, cuprinde norme şi reguli privind organizarea şi funcţionarea C.N.„CAROL I”, în
conformitate cu Legea Învăţământului nr. 1/2011, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor
de Învăţământ Preuniversitar (ROFUIP) aprobat prin OMEN 5115/2014, Regulamentul Cadru de Ordine
Interioară, elaborat potrivit prevederilor art.2 din Ordinul Comun al M.A.P. nr.4703, M.I. nr. 349 şi
M.E.C. nr. 5016 din 20.11.2002.
Art. 2. (1) Regulamentul cuprinde normele de funcţionare pentru toate compartimentele existente
în Colegiul Naţional „CAROL I” şi vizează atribuţiile tuturor partenerilor educaţionali: elevi, părinţi,
personal didactic, didactic auxiliar, personal nedidactic, comunitate locală, parteneri externi.
(2) Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul de conducere, didactic de predare,
didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii, părinţii şi toate persoanele care vin în contact cu C.N.
„CAROL I”.
Art.3. Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul C.N.„CAROL I” se desfăşoară potrivit
principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu privire la drepturile copilului
şi potrivit actelor normative generale şi speciale.
Art.4. C.N.„CAROL I” îşi desfăşoară activitatea sub deviza : „Istorie. Educaţie. Performanţă”
Art.5. Prezentul regulament este aprobat de Consiliul de administraţie, cu participarea
reprezentantului sindical şi cuprinde reglementări specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii
în C.N. „CAROL I”, în concordanţă cu prevederile legale, în vigoare.
Art.6. În spaţiile de învăţământ sunt interzise amenajarea de sedii şi funcţionarea oricăror
formaţiuni politice, precum şi desfăşurarea unor activităţi ce au drept obiectiv propagarea politică. Este
interzisă organizarea în incinta şcolii de întâlniri ale candidaţilor pentru alegerile locale, parlamentare sau
prezidenţiale, precum şi mobilizarea elevilor de către profesori sau conducerea şcolii, în vederea
participării acestora la întâlniri şi adunări cu caracter politic, la activităţi de prozelitism religios, precum şi
la cele care încalcă normele generale de moralitate.
Art.7. Regulamentul intern al Colegiului Naţional „CAROL I” Craiova, stabileşte regulile în baza
cărora se desfăşoară toate activităţile specifice unităţii de învăţământ în vederea realizării obiectivelor şi
finalităţilor din învăţământul preuniversitar.
Art.8. Conducerea Colegiului Naţional „CAROL I” va aduce la îndeplinire prevederile
prezentului Regulament de Ordine Internă.

Capitolul II. ORGANIZAREA COLEGIULUI NAŢIONAL „CAROL I”
Art.9. (1) În C.N.„CAROL I”, formaţiunile de studiu cuprind clase de elevi, cu efective de
maximum 30 de elevi, excepţie făcând cazurile reglementate prin acte emise de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice.
(2) Clasele de elevi pot fi împărţite în grupe de studiu, ale căror efective nu pot fi mai mici de 10
elevi, în cazuri justificate, conform normativelor Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
Art.10. (1) La înscrierea în C.N.„CAROL I”, se asigură continuitatea studiului limbilor moderne,
în funcţie de oferta educaţională a liceului.
(2) Pentru a se evita împărţirea excesivă a elevilor în grupe de studiu ale limbilor moderne,
directorul C.N.„CAROL I” poate interveni, la solicitarea scrisă a părinţilor/susţinătorilor legali sau a

4

elevilor (dacă aceştia au împlinit 18 ani) pentru inversarea ordinii de studiere a celor două limbi sau chiar
pentru modificarea lor.
Art.11. În C.N. „CAROL I”, clasele se constituie ţinând cont de următoarele criterii:
a) opţiunea exprimată pentru un anumit profil/specializare, conform cu oferta educaţională a liceului;
b) îndeplinirea condiţiilor specifice pentru clasele cu studiu intensiv;
c) compatibilitatea limbilor străine studiate;
d) apartenenţa la aceeaşi şcoală de provenienţă (pentru clasele a IX-a)
Art. 12. Filierele şi specializările din cadrul învăţământului liceal sunt:
 Filiera teoretică cu specializările:

Matematică-informatică – 3 clase

Real - Ştiinţe ale naturii – 2 clase

Matematică-informatică bilingv engleză – 1 clasă

Matematică-informatică bilingv franceză -1 clasă

Uman – Filologie -1 clasă

Uman Filologie bilingv engleză -1 clasă

Uman Filologie bilingv spaniolă -1 clasă
Art.13. (1) În C.N.„CAROL I”, durata orei de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute
după fiecare oră de curs.
(2) În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata pauzelor pot fi
modificate, cu aprobarea inspectorului şcolar general, la propunerea, bine fundamentată, a consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ.
Art.14. Accesul în incinta Colegiului se face după cum urmează:
(1) Accesul elevilor de gimnaziu şi de liceu este permis doar pe poarta principală din strada Ion
Maiorescu, în intervalul orar specificat. Accesul elevilor din ciclul primar se face pe poarta secundară din
strada Ion Maiorescu (de lângă Proiect S. A.).
(2) În cazuri excepţionale, accesul elevilor este permis pe la intrarea principală, în afara orarului
specificat, cu obligativitatea prezentării documentului de identificare al liceului şi cu o justificare scrisă a
situaţiei;
(3) Persoanele străine au acces în liceu doar pe la intrarea principală, cu obligaţia înregistrării în
registrul de intrare-ieşire a intervalului orar în care se desfăşoară vizita, a scopului vizitei şi a datelor de
identificare (seria şi numărul cărţii de identitate /paşaportului);
(4) Orice abatere de la prevederile prezentului regulament va fi adusă la cunoştinţa conducerii
liceului, de îndată ce a fost constatată.
Art.15. Orarul specificat pentru accesul elevilor în liceu este următorul:
- dimineaţa, până la ora 7.45 / 8.45 pentru elevii claselor primare şi liceu clase terminale.
- după amiaza, până la ora 13.45
- pe durata orelor de curs şi după încheierea programului elevilor, cele două porţi din
strada Ion Maiorescu, vor fi închise.
Art. 16 (1) În instituţie se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul pe
şcoală.
(2) Coordonarea acestei activităţi o are doamna prof. Firănescu Maria Magdalena pentru cls IVIII şi doamna prof. Scarlat Mariana pentru clasele IX-XII ce vor întocmi un grafic riguros atât pentru
cadrele didactice cât şi pentru elevi.
(3) Numărul maxim de elevi de serviciu este de 6 elevi şi sunt dispuşi astfel:
 Doi elevi la intrarea în şcoala mare;
 Doi elevi la intrarea în şcoala mică;
 Doi elevi în corpul 5 de clădire.
(4) Atribuţiile profesorului de serviciu sunt:
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Prezenţa în şcoală este obligatorie pentru tura I de la 720, iar pentru tura a II-a la 1930.



Să asigure desfăşurarea procesului de învăţământ în bune condiţii, urmărind derularea programului
şcolar şi intervenind atunci când este cazul, pentru rezolvarea deficienţelor ce apar.



Instruieşte elevii de serviciu cu sarcinile ce le revin.



Permite elevilor de serviciu să participe la susţinerea lucrărilor scrise (teze), înlocuindu-i în acea
perioadă cu alți elevi.



Ia măsuri pentru asigurarea cu cadre didactice a eventualelor ore la care nu s-au prezentat profesorii.



Supraveghează modul în care se realizează intrarea elevilor la cursuri, verifică ţinuta elevilor dacă
este decentă.



Supraveghează şi controlează activităţile elevilor în pauze, pe coridoare, în curte şi sălile de clasă.



Ia măsuri ca în timpul orelor să nu fie elevi pe holuri sau alte persoane care pot deranja orele de curs;
să nu rămână elevi în sălile de clasă când aceştia au laborator sau educaţie fizică.



Înregistrează toate abaterile săvârşite de elevi, accidentele şi eventualele stricăciuni, descoperă
cauzele şi vinovaţii pentru luarea măsurilor corespunzătoare.



Ia măsuri imediate de remediere a eventualelor stricăciuni (împreună cu tâmplarul, electricianul,
centralistul, administratorul şcolii) şi informează urgent conducerea şcolii.



Asigură securitatea cataloagelor. La începerea programului preia cataloagele şi verifică dacă sunt
toate, iar seara, după verificarea existenţei tuturor cataloagelor, le asigură prin încuierea în
catalogarul din cancelarie/secretariat.



Asigură securitatea cancelariei în orele de curs.



Consemnează în registrul de procese verbale aspectele esenţiale, iar problemele deosebite le aduce la
cunoştinţa directorului de serviciu.



Colaborează cu Jandarmii pentru asigurarea pazei şi siguranţei în şcoală.



Pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu va colabora cu colegii şi cu directorul de serviciu.



Având în vedere complexitatea sarcinilor şi numărul mare de elevi, profesorul de serviciu nu va avea
mai mult de 3 ore de predare în perioada desfăşurării serviciului.
Prezentele sarcini ale profesorului de serviciu fac parte integrantă din Regulamentul de Ordine Internă a
Colegiul Naţional “CAROL I”. Neîndeplinirea acestor sarcini poate fi sancţionată de conducerea şcolii cu
diminuarea calificativului anual.
(5) Atribuţiile elevului de serviciu sunt următoarele:


Elevii intră de serviciu conform graficului stabilit de Comisia pentru serviciul pe şcoală şi diriginţii
claselor.



Elevii de serviciu vor purta ecusoane speciale pentru a fi recunoscuţi.



Trebuie să cunoască profesorul de serviciu şi să îl ajute în toate acţiunile sale.



Asigură derularea normală a orelor de curs.



Supraveghează disciplina elevilor în pauze, observă pe cei care produc incidente sau distrug bunuri
materiale, aducând la cunoştinţă imediat profesorului de serviciu.
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Supraveghează ca în timpul orelor, pe holuri, grupuri sanitare să nu fie elevi sau persoane străine şi
informează profesorul de serviciu, Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul
şcolar sau directorul de serviciu despre aspectele deosebite observate.



Face cunoscut responsabililor de clase programul activităţilor din timpul liber precum şi comunicările
profesorului de serviciu.



Să aibă a atitudine civilizată faţă de persoanele străine care intră în şcoală şi le îndrumă la cancelarie
sau secretariat.



Să nu părăsească serviciul fără încuviinţarea profesorului de serviciu sau a conducerii şcolii.



Au obligaţia de a aduce la cunoştinţă profesorului sau directorului de serviciu, orice incident apărut
în desfăşurarea programului (bătăi, stricăciuni, pătrunderea persoanelor străine, clase care deranjează
orele , etc.)
Art. 17 (1) Unitatea şcolară dispune de un punct de control supravegheat de paznici.
(2) Activitatea acestora este coordonată de administratorul de patrimoniu ţinând cont de Planul de
Pază şi Securitate al şcolii, plan aprobat de circumscripţia de Poliţie nr. 1 Craiova.
(3) Securitatea elevilor şi siguranţa desfăşurării în bune condiţii a activităţilor educative constituie
prioritate a programului managerial.
Art. 18 (1) Accesul elevilor Colegiului National „CAROL I” este permis pe baza ecusonului
specific liceului, și a carnetului de elev.
(2)Accesul cadrelor didactice, personalului tehnico-administrativ al altor unităţi de învăţământ este
permis numai în baza legitimației sau a cărții de identitate iar accesul elevilor din alte școli este permis
numai pe baza carnetului de elev emis de conducătorul unitătii respective.
(3) Aceste documente se prezintă obligatoriu la punctul de control, în momentul intrării în unitate.
(4) Este interzis accesul elevilor şcolii pe intrarea principală. Această cale de acces este doar
pentru cadrele didactice şi personalul şcolii.
Art. 19. Accesul părinţilor este permis în baza verificării identităţii acestora şi a ecusonului
înmânat de câtre paznic/elev, la punctul de control. În registrul aflat la punctul de control vor fi
trecute datele de identificare ale acestora.
Art. 20. (1) Accesul altor persoane din afara unităţii este permis numai după obţinerea
aprobării conducerii, pe baza ecusonului care atestă calitatea de invitat/ vizitator.
(2) Ecusoanele se păstrează şi se eliberează la punctul de control după ce au fost efectuate
procedurile de identificare de către personalul care asigură paza.
Art. 21. Personalul de pază are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă a persoanelor străine şi a
autovehiculelor care intră sau ies din incinta şcolii.
Art. 22. Este interzis accesul părinților în unitatea şcolară cu autoturismul personal și a
persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau au un comportament turbulent, precum şi acelor
care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea publică.
Art. 23. Personalul de pază şi cadrele didactice au obligaţia să supravegheze comportarea
vizitatorilor şi să verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi pentru a nu fi găsite/ lăsate obiecte care prin
conţinutul lor pot produce evenimente deosebite.
Art. 24. În situaţia organizării şedinţelor/ lectoratelor cu părinţii sau a altor întâlniri cu caracter
educativ, cultural, sportiv, etc, în incinta şcoli, se vor întocmi tabele nominale cu persoanele participante,
în baza cărora se permite accesul.
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Capitolul III. CONDUCEREA COLEGIULUI NAŢIONAL „CAROL I”
Art.25. (1) Conducerea C.N. „CAROL I” este asigurată în conformitate cu prevederile art. 126 şi
145 din Legea 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 20, 22, 23, 109 şi
110 din Legea 128/19997 cu modificările şi completările ulterioare, cu Legea Educatiei Nationale nr.1/
2011.
(2) Structurile organizatorice ce asigură proiectarea activităţilor, organizarea lor, ordinea,
disciplina şi calitatea actului educativ sunt:
 Consiliul de Administraţie
 Consiliul Profesoral
 Consiliul Clasei
 Catedrele/ comisiile metodice
 Comisia de Curriculum
 Comisia pentru Evaluare şi Asigurarea Calităţii
 Consiliul Reprezentativ al Părinţilor
 Comitetul de Sănătate şi Securitate în Muncă
 Comisia pentru Protecţie Civilă
 Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar
 Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității
 Comisia de control intern managerial
Art.26. (1) Directorul/directorul adjunct îşi exercită atribuţiile conform actelor normative în vigoare.
(2) În realizarea funcţiei de conducere, directorul are următoarele atribuţii:
a) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare a şcolii, prin care se stabileşte politica
educaţională a acesteia;
b ) este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate de unitatea de învăţământ;
c) lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare din Uniunea Europeană sau
din alte zone;
d) emite decizii şi note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaţionale şi de
dezvoltare instituţională;
e) propune inspectorului şcolar general proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliul
profesoral, de Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social în Formarea Profesională (pentru
învăţământul profesional, tehnic şi postliceal) şi aprobat de consiliul de administraţie;
f) numeşte învăţătorii / diriginţii la clase şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative
şcolare şi extraşcolare, care este şi şeful comisiei diriginţilor, în urma consultării şefilor de catedră/ ai
comisiilor metodice, cu respectarea principiului continuităţii şi al performanţei;
g) stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu;
h) în baza propunerilor primite, numeşte şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, comisia pentru
curriculum, comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, şefii compartimentelor funcţionale, ai
comisiilor şi colectivelor pe domenii şi solicită avizul consiliului profesoral cu privire la programele de
activitate ale acestora;
i) numeşte, dintre membrii comisiei de curriculum, echipa de întocmire a orarului unităţii de
învăţământ, pe care îl verifică şi îl aprobă;
j) poate propune consiliului profesoral, spre aprobare, cadre didactice care să facă parte din
consiliul de administraţie şi solicită Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor şi, după
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caz, Consiliului local, desemnarea reprezentanţilor lor în consiliul de administraţie al unităţii de
învăţământ;
k) stabileşte atribuţiile directorului/directorilor adjuncţi, ai şefilor catedrelor şi ai comisiilor
metodice, ai colectivelor pe domenii, precum şi responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie;
l) vizează fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului colectiv
de muncă;
m) elaborează, după consultarea şefilor de catedre /comisii metodice, proiectele de încadrare pe
discipline de învăţământ, urmărind respectarea principiului continuităţii;
n) asigură, prin şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a
programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare;
o) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi evaluare
a tuturor activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ. Instrumentele respective se aprobă în
Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu avizul consultativ al sindicatelor reprezentate la
nivelul unităţii şcolare;
p) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ. În cursul
unui an şcolar, directorul/directorii adjuncți efectuează săptămânal 2-3 asistenţe la orele de curs, astfel
încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe semestru. La asistenţele efectuate sau la unele
activităţi ale catedrelor, directorul este însoţit, de regulă, de şeful de catedră;
r) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic-auxiliar şi
nedidactic;
s) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic şi al elevilor; atribuţiile acestora
sunt precizate în regulamentul intern al unităţii de învăţământ;
t) aprobă graficul desfăşurării tezelor semestriale;
u) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite,
pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri, competiţii sportive şi festivaluri naţionale şi
internaţionale;
v) aprobă regulamentele de funcţionare a cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi
cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ:
w) îndeplineşte atribuţiile stabilite prin alte metodologii aprobate de Ministerul Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice.
(3) Directorul, în calitate de angajator, are următoarele atribuţii:
a) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat şi aprobă concediile de odihnă ale
personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, pe baza solicitărilor scrise ale acestora, conform
codului muncii şi contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru întreg personalul, în condiţiile
asigurării suplinirii activităţii acestora;
b) consemnează zilnic, în condica de prezenţă, absenţele şi întârzierile de la orele de curs ale
personalului didactic de predare şi de instruire practică, precum şi ale personalului didactic auxiliar şi
nedidactic, de la programul de lucru;
c) atribuie, prin decizie internă, personalului didactic titular, personalului asociat sau cadrelor
didactice pensionate, în regim de cumul sau plată cu ora, orele de curs rămase neocupate;
d) numeşte şi eliberează din funcţie personalul didactic auxiliar şi nedidactic, conform legislaţiei
în vigoare;
e) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de
învăţământ, de la o treaptă salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
(4) Directorul unităţii de învăţământ, în calitate de evaluator, are următoarele atribuţii:
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a) informează inspectoratul şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului didactic, pe
care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor, conform prevederilor Legii nr. 128/1997,
privind statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.
b) apreciază personalul didactic de predare şi de instruire practică, la inspecţiile pentru obţinerea
gradelor didactice, precum şi pentru acordarea salariului de merit şi a gradaţiilor de merit.
(5) Directorul unităţii de învăţământ, în calitate de ordonator de credite, răspunde de:
a) elaborarea proiectului de buget propriu;
b) urmărirea modului de încasare a veniturilor;
c) necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare, în limita şi cu
destinaţia aprobate prin bugetul propriu;
d) integritatea şi buna funcţionare a bunurilor aflate în administrare;
e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a bilanţurilor contabile şi a
conturilor de execuţie bugetară.
(6) Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
a) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul unităţii de învăţământ şi de
completarea carnetelor de muncă;
b) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea actelor
de studii;
c) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea,
rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;
d) răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei materiale şi
sportive a unităţii de învăţământ, coordonează activitatea din internat şi de la cantină;
e) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
f) răspunde de corectitudinea încadrării personalului şi de întocmirea, la termen, a statelor lunare
de plată a drepturilor salariale;
g) supune, spre aprobare, consiliului reprezentativ al părinţilor o listă de priorităţi care vizează
conservarea patrimoniului, completarea şi modernizarea bazei materiale şi sportive, reparaţii, îmbogăţirea
fondului de carte al bibliotecii, stimularea elevilor capabili de performanţe şcolare, precum şi a celor cu
situaţie materială precară, din fondurile gestionate de consiliul reprezentativ al părinţilor;
h) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, conform
prevederilor Legii învăţământului nr.1/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
asigură personalului didactic condiţiile necesare pentru studierea şi alegerea manualelor pentru elevi;
i) asigură, prin diriginţi/învăţători, distribuirea carnetelor pentru plata alocaţiei de stat pentru copii
şi răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare şi a altor facilităţi la nivelul unităţii de învăţământ,
conform legislaţiei în vigoare;
j) răspunde de 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;
k) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii de învăţământ, în
limita prevederilor legale în vigoare;
l) aplică sancţiunile pentru abaterile disciplinare săvârşite de elevi.
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Capitolul IV. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL COLEGIULUI NAŢIONAL
„CAROL I”
Art. 27. Atribuţiile Consiliului de administraţie sunt:
a) asigură respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, ale actelor normative emise de Ministerul
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi ale deciziilor inspectorului şcolar general;
b) administrează, prin delegare din partea consiliului local, terenurile şi clădirile în care îşi
desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar şi prin preluare de la vechiul consiliu de
administraţie, celelalte componente ale bazei materiale-mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale care
sunt de drept proprietatea unităţii de învăţământ.
c) aprobă planul de dezvoltare a şcolii, elaborat de un grup de lucru desemnat de director, după
dezbaterea şi avizarea sa în consiliul profesoral;
d) aprobă regulamentul intern al unităţii de învăţământ, după ce a fost dezbătut în Consiliul
profesoral şi în comisia paritară;
e) elaborează, prin consultare cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de
învăţământ, pentru personalul nedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale, primelor lunare şi
salariilor de merit;
f) acordă calificative anuale pentru întreg personalul salariat, pe baza propunerilor rezultate din
raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară, a analizei şefilor
catedrelor/comisiilor metodice, a celorlalte compartimente funcţionale;
g) stabileşte perioadele concediului de odihnă, pe baza cererilor individuale scrise ale tuturor
salariaţilor unităţii de învăţământ, a propunerilor directorului şi în urma consultării sindicatelor;
h) stabileşte componenţa şi atribuţiile tuturor comisiilor de lucru din unitatea de învăţământ;
i) controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte
sintetice din partea şefilor de catedre/comisii metodice;
j) aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare;
k) avizează şi propune consiliului local, spre aprobare, proiectul planului anual de venituri şi
cheltuieli, întocmit de director şi contabilul şef, pe baza solicitărilor şefilor catedrelor/comisiilor metodice
şi ale compartimentelor funcţionale;
l) hotărăşte strategia de realizare şi gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform
legislaţiei în vigoare;
m) acordă avizul consultativ pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct;
n) propune nivelul indemnizaţiei de conducere a directorului;
o) avizează proiectele de plan anual de şcolarizare, de state de funcţii şi de buget ale unităţii de
învăţământ;
p) stabileşte structura şi numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar, pe baza criteriilor
de normare elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pentru fiecare categorie de personal;
q) aprobă strategia de dezvoltare a resurselor umane la nivelul unităţii şcolare;
r) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea şcolară şi
promovează măsuri ameliorative, conform normelor legale în vigoare.
Art.28. Membrii Consiliului de Administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate, pe
baza delegării de sarcini stabilite de preşedintele consiliului, prin decizie.
Art.29. (1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ este format, potrivit legii, din 13
membri, între care:
a) directorul unităţii de învăţământ;
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b) directorii adjuncţi;
c) 1-5 reprezentanţi ai cadrelor didactice, aleşi de Consiliul profesoral;
d) reprezentanţi ai autorităţii publice locale, ai asociaţiei de părinţi, ai agenţilor economici, precum
şi ai instituţiilor şi organizaţiilor comunităţii locale și reprezentantul elevilor;
(2) Personalul didactic de predare, care face parte din Consiliul de administraţie, este ales de
consiliul profesoral, la propunerea directorului sau a celorlalţi membri ai acestuia, dintre cadrele didactice
care au calităţi manageriale şi performanţe profesionale deosebite.
(3) Preşedintele Consiliului de administraţie este directorul unităţii de învăţământ.
(4) La şedinţele Consiliului de administraţie participă, fără drept de vot, cu statut de observator/
observatori, liderul sindical / liderii sindicali din unitatea de învăţământ. Punctul de vedere al liderului
sindical se menţionează în procesul-verbal al şedinţei.
(5) Preşedintele Consiliului de administraţie invită în scris, cu 48 de ore înainte de data şedinţei,
membrii Consiliului de administraţie şi observatorii, care nu fac parte din personalul şcolii.
(6) Preşedintele Consiliului de administraţie numeşte, prin decizie, secretarul Consiliului de
administraţie, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor
Consiliului de administraţie.
(7) La sfârşitul fiecărei şedinţe a Consiliului de administraţie, toţi membrii şi invitaţii, dacă există,
au obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Preşedintele consiliului răspunde de
acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei
respective.
(8) Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale Consiliului de administraţie”,
care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial, se leagă şi se
numerotează. Pe ultima foaie, preşedintele ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului
paginilor şi a registrului.
(9) Registrul de procese-verbale ale Consiliului de administraţie este însoţit, în mod obligatoriu,
de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări,
memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează în biroul
directorului, într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la preşedintele şi la secretarul consiliului.
Art.30. (1) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar, precum şi ori de câte ori consideră
necesar directorul sau o treime din membrii acestuia şi este legal constituit în prezenţa a cel puţin 2/3 din
numărul membrilor săi. Consiliul de administraţie este convocat şi la solicitarea a 2/3 din membrii
consiliului elevilor, sau a jumătate plus unu din membrii consiliului reprezentativ al părinţilor/asociaţiei
de părinţi.
(2) Hotărârile Consiliului de administraţie se iau prin vot, cu jumătate plus unu din numărul
membrilor prezenţi.

Capitolul V. CONSILIUL PROFESORAL AL COLEGIULUI NAŢIONAL „CAROL I”
Art.31. (1) Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi de
instruire practică, cu norma de bază în unitatea de învăţământ respectivă, titular şi suplinitor şi are rol de
decizie în domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ este obligat
să participe la şedinţele consiliului profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea
acestuia şi atunci când este invitat, absenţele nemotivate constituindu-se în abateri disciplinare.
(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar. De asemenea, se poate intruni și în următoarele
situaţii: când directorul consideră necesar, la solicitarea a 2/3 din membrii Consiliului elevilor, a jumătate
plus unu din membrii Consiliului reprezentativ /Asociaţiei părinţilor sau la solicitarea a 2/3 din membrii
Consiliul de administraţie.
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(3) Consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a minimum o
treime din numărul membrilor săi.
(4) Participarea la şedinţele Consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice;
absenţa nemotivată de la aceste şedinţe se consideră abatere disciplinară.
(5) Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul Consiliului profesoral, care
are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.
(6) La sfârşitul fiecărei şedinţe a Consiliului profesoral, toţi membrii şi invitaţii, în funcţie de
situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Directorul unităţii de
învăţământ răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în
aplicare a hotărârilor şedinţei respective.
Art.32. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:
a) gestionează și asigură calitatea actului didactic;
b) analizează și dezbate raportul privind starea și calitatea învățământului din unitatea de
învățământ;
c) alege, prin vot secret, membrii consiliului de administrație, care provin din rândurile
personalului didactic;
d) dezbate, avizează și propune consiliului de administrație planul de dezvoltare instituțională a
școlii;
e) dezbate și aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate,
precum și eventualele completări sau modificări ale acestora;
f) aprobă componența nominală a catedrelor/comisiilor din unitatea de învățământ;
g) validează raportul privind situația școlară semestrială și anuală prezentată de fiecare
învățător/ institutor/profesor de învățământ primar/diriginte, precum și situația școlară după încheierea
sesiunii de amânări, diferențe și corigențe;
h) hotărăște asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc abateri,
precum și perioada pe care se aplică sancțiunea, dacă aceasta nu este reglementată de alte acte normative;
i) propune acordarea recompenselor pentru elevi și pentru personalul salariat al unității de
învățământ, conform reglementărilor în vigoare;
j) validează notele la purtare mai mici de 7, precum și calificativele mai mici de „bine”
din învățământul primar;
k) propune consiliului de administrație curriculumul la decizia școlii;
l) validează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul în curs, aprobată de consiliul
de administrație;
m) avizează proiectul planului de școlarizare;
n) validează fișele de autoevaluare ale cadrelor didactice ale școlii, în baza cărora se
stabilește calificativul anual;
o) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic și didactic
auxiliar, care solicită acordarea gradației de merit sau a altor distincții și premii, potrivit legii, pe baza
raportului de autoevaluare desfășurate de acestea;
p) propune consiliului de administrație programele de formare continuă și dezvoltare
profesională a cadrelor didactice;
q) propune consiliului de administrație premierea și acordarea titlului de „ Profesorul
anului” cadrelor didactice cu rezultate deosebite în activitatea didactică;
r) dezbate și avizează regulamentul de organizare și funcționare al unității de învățământ;
s) dezbate la solicitarea Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, a inspectoratelor școlare
sau din proprie inițiativă proiecte de acte normative și/sau administrative cu caracter normativ, care
reglementează activitatea instructiv-educativă, formulează propuneri de completare sau de modificare a
acestora;
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t) dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea activității instructiv-educative din
unitatea de învățământ;
u) propune consiliului de administrație măsuri de optimizare a procesului instructiv-educativ;
v) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre al Comisiei de Evaluarea și Asigurarea
Calității, în condițiile legii;
w) îndeplinește alte atribuții stabilite de consiliul de administrație, rezultând din legislația în
vigoare și din contractele colective de munca aplicabile;
x) Consiliul Profesoral numeşte, alege şi revocă membrii Consiliului de administraţie, cu
un cvorum de 75% din efectivul CP;
y) numeşte comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvârşite de
personalul salariat al unităţii de învăţământ, conform legislaţiei în vigoare;
z) stabileşte sancţiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform
prevederilor legale în vigoare, ale prezentului regulament şi ale regulamentului intern;
Art.33. (1) Şedinţele Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ se constituie legal în prezenţa
a 2/3 din numărul total al membrilor.
(2) Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret, în funcţie de opţiunea membrilor, cu cel puţin
jumătate plus unu din numărul total al acestora şi sunt obligatorii pentru întregul personal salariat al
unităţii de învăţământ.
(3) Documentele Consiliului profesoral sunt:
a) tematica și graficul ședințelor;
b) convocatoare;
c) registrul de procese-verbale însoțit de dosarul cu anexe ale documentelor prezentate în ședințe.

Capitolul VI. CONSILIUL CLASEI
Art.34. (1) Consiliul clasei funcționează în învățământul primar, gimnazial, liceal și este
constituit din totalitatea profesorilor care predau la clasa respectivă, din cel puțin un părinte din comitetul
de părinți al clasei, și din reprezentantul elevilor clasei respective;
(2) Președintele consiliului clasei este învățătorul/institutorul/profesorul pentru învățământul
primar/ dirigintele clasei respective;
(3) Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru. El se poate întruni ori de câte ori
situația o impune, la solicitarea învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/
dirigintelui, a reprezentanților părinților și ai elevilor.
Art.35. Consiliul clasei își desfășoară activitatea la nivelul fiecărei clasei, având următoarele
obiective:
a) armonizarea activităților didactice cu nevoile educaționale ale elevilor și cu așteptările
părinților;
b) evaluarea corectă a progresului școlar și comportamental al elevilor;
c) coordonarea intervențiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor
elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaționale stabilite pentru colectivul clasei;
d) stabilirea și punerea în aplicare a modalităților de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de
învățare;
e) organizarea de activități suplimentare pentru elevii capabili de performanțe școlare înalte.
Art 36. Consiliul clasei are următoarele atribuții:
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a) analizează semestrial progresul școlar și comportamentul fiecărui elev;
b) stabilește măsuri de asistență educațională atât pentru elevii cu probleme de învățare și de
comportament, cât și pentru cei cu rezultate deosebite;
c) stabilește notele la purtare pentru fiecare elev, atât pentru comportamentul în incinta școlii, cât
și în afara acesteia și propune consiliului profesoral validare mediilor mai mici de 7 sau a calificativelor
S(uficient) sau I(nsuficient), pentru elevii ciclului primar;
d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
e) participă la întâlniri cu părinții ori cu elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea
învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/ dirigintelui sau acel puțin 1/3 dintre
părinții elevilor clasei;
f) propune învățătorului/institutorului/profesorului pentru învățământul primar/ dirigintelui din
proprie inițiativă sau la solicitarea directorului sau a consiliului profesoral, sancțiunile disciplinare
prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislația în vigoare.
Art 37. (1) Hotărârile consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor,
în prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora.
(2) Hotărârile adoptate în ședințele consiliului clasei se consemnează în registrul de proceseverbale al consiliului clasei. Registrul de procese-verbale este însoțit în permanență de dosarul ce
cuprinde anexele proceselor-verbale.
(3) Mediile la purtare mai mici de 7 sunt propuse de diriginte spre aprobare consiliului clasei.
Avizarea se face cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul
acestora. Ulterior, propunerile avizate, sunt înaintate spre aprobare consiliului profesoral.
Art 38. Documentele consiliului clasei sunt:
a) tematica și graficul ședințelor consiliului clasei;
b) convocator la ședințele consiliului clasei;
c) registrul de procese-verbale însoțit de dosarul cu anexele.

Capitolul VII. CATEDRELE/COMISIILE METODICE. RESPONSABILITĂȚI
ALE CADRELOR DIDACTICE DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Art.39. (1) În C.N.„CAROL I” se formează şi funcţionează comisii pe domenii de activitate,
conform normativelor în vigoare.
(2) Comisiile se formează prin decizia consiliului de adminsitraţie.
Art.40. (1) În cadrul aceleiaşi unităţi de învăţământ, catedrele/comisiile metodice se constituie din
minimum patru membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.
(2) În învăţământul primar, catedrele/comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe de
clase sau pe ciclu de învăţământ.
Art.41. Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele:
a) elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia acesteia,
cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum la decizia şcolii;
b) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;
c) consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor
semestriale;
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d) elaborează instrumentele de evaluare şi notare;
e) analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;
g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea
elevilor;
f) organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor finale;
g) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare;
h) şeful de catedră / comisie metodică stabileşte atribuţiile fiecărui membru al catedrei/comisiei
metodice;
i) şeful de catedră / comisie metodică evaluează activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei
metodice şi propune consiliului de administraţie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport bine
documentat;
j) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare – acţiuni specifice unităţii de
învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;
k) şeful de catedră sau un membru desemnat de acesta efectuează asistenţe la lecţiile personalului
didactic de predare şi de instruire practică din cadrul catedrei, cu precădere la stagiari şi la cadrele
didactice nou venite în unitatea de învăţământ;
l) elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii catedrei/comisiei
metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral;
m) implementează şi ameliorează standardele de calitate specifice.
Art.42. Atribuțiile șefului de catedră/responsabilului comisiei metodice sunt următoarele:
a) coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmește planul
managerial, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei/comisiei, elaborează
rapoarte și analize, propune planuri de obținere a performanțelor și planuri remediale, după consultarea cu
membrii catedrei/comisiei metodice, precum și alte documente stabilite prin regulament intern,
întocmește și completează dosarul catedrei);
b) stabilește atribuțiile fiecărui membru al catedrei/ comisiei metodice; atribuția de șef de
catedră este stipulată în fișa postului;
c) evaluează, pe baza unor criterii de performanță stabilite la nivelul unității de învățământ,
în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al catedrei/ comisiei
metodice;
d) propune participarea membrilor catedrei/ comisiei metodice la cursuri de formare;
e) răspunde în fața directorului, a consiliului de administrație și a inspectorului școlar de
specialitate de activitatea profesională a membrilor catedrei/comisie metodice;
f) are obligația de a participa la acțiunile școlare și extrașcolare inițiate în unitatea de
învățământ, cu acceptul conducerii acesteia;
g) efectuează asistențe la ore conform planului managerial sau la solicitarea directorului;
h) elaborează semestrial și lunar, la cererea directorului, informări asupra activității
catedrei/comisiei metodice, pe care le prezintă în consiliul profesoral;
i) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de consiliul de administrație.
Art. 43. Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică aprobată de directorul
unităţii de învăţământ, sau ori de câte ori directorul ori membrii catedrei / comisiei consideră că este
necesar.
Art.44. (1) Coordonarea activităţii claselor de elevi se realizează prin învăţători/diriginţi, numiţi de
directorul unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice de predare şi de instruire practică de prestigiu şi
cu experienţă, care predau la clasa respectivă.
(2) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu această
responsabilitate.
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(3) Învăţătorul/dirigintele îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute
de planul anual al unităţii de învăţământ şi în acord cu particularităţile educaţionale ale clasei respective.
(4) Învăţătorul/dirigintele întocmeşte, după consultarea profesorilor clasei, a părinţilor şi a
elevilor, planificarea semestrială şi anuală, care va cuprinde componentele activităţii educative, în acord
cu problemele specifice ale colectivului de elevi, precum şi cu programa elaborată de Ministerul Educaţiei
şi Cercetării Științifice.
Art.45. Învăţătorul/dirigintele are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea consiliului clasei;
b) numeşte, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; îi repartizează sarcini şi organizează,
împreună cu acesta, colectivul de elevi al clasei;
c) colaborează cu toţi profesorii clasei şi, după caz, cu: părinții elevilor, consilierul şcolar, în
vederea armonizării influenţelor educative şi pentru a asigura coeziunea clasei de elevi, cabinetele de
asistență psihopedagogică în activitățile de consiliere a elevilor, conducerea școlii pentru inițierea unor
activități, pentru rezolvarea unor probleme administrative sau pentru soluționarea unor probleme apărute,
compartimentul secretariat precum și cu persoana desemnată de conducerea unității pentru gestionarea
Sistemului de Informații Integrat al Învățământului din Romania (SIIIR) in vederea completării și
actualizării datelor cu privire la elevii clasei;
d) preia, pe bază de proces-verbal, sala de clasă în care îşi desfăşoară activitatea elevii cărora le
este diriginte şi răspunde de păstrarea bunurilor şi modernizarea acesteia, împreună cu elevii, părinții,
susținătorii sau tutorii legali ai acestora;
e) prezintă, elevilor şi părinţilor, prevederile prezentului regulament şi ale regulamentului intern;
f) organizează, împreună cu consilierul şcolar, acţiuni de orientare şcolară şi profesională;
g) informează elevii şi pe părinţii acestora cu privire la prevederile legale, referitoare la testările
naţionale, la bacalaureat, la admiterea în licee şi în şcoli de arte şi meserii, precum şi la certificarea
competenţelor profesionale şi la metodologia de continuare a studiilor, după finalizarea învăţământului
obligatoriu;
h) urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi informează familia
elevului, săptămânal;
i) motivează absenţele elevilor, pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al şcolii sau,
după caz, eliberate de medicul de familie, precum şi în baza cererilor personale, motivate, ale părinţilor,
aprobate de director;
j) analizează, periodic, situaţia la învăţătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea îndatoririlor
şcolare de către toţi elevii, iniţiază cu consiliul clasei programe de consultaţii cu părinţii;
k) sprijină organizarea şi desfăşurarea activităţilor elevilor în afara clasei şi a unităţii de
învăţământ;
l) informează, în scris, familiile elevilor, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionări
disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;
m) stabileşte, împreună cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev şi prezintă în scris
consiliului profesoral propunerile de notare mai mici decât 7,00, pentru elevii care au săvârşit abateri
grave ;
n) felicită, în scris, părinţii sau tutorii elevilor, pentru rezultatele excepţionale obţinute de copiii lor
la învăţătură sau în cadrul activităţilor extraşcolare; înmânează elevilor diplome şi premii la festivitatea
organizată la sfârşitul fiecărui an şcolar;
o) organizează întâlniri şi discuţii cu părinţii, care se pot desfăşura pe grupe, individual sau în
plen, se consulta cu aceştia in legătura cu cauzele şi măsurile care vizează progresul şcolar al copiilor lor
şi-i informează pe aceştia despre absenţele şi comportamentul elevilor, despre potenţialele situaţii de
corigenţe, de amânare a încheierii situaţiei şcolare şi de aplicare a unor sancţiuni disciplinare,
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p) propune consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse elevilor, în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
q) aplică elevilor, pe baza consultării cu directorul, sancţiunile prevăzute în prezentul regulament;
r) recomandă directorului, spre aprobare, participarea organizată a elevilor la activităţi în cluburi şi
asociaţii sportive, cultural-artistice şi ştiinţifice, în afara unităţii de învăţământ;
s) completează documentele specifice colectivului de elevi: carnetele de elevi, fișa
psihopedagogică, catalogul clasei conform procedurii aferente şi răspunde de exactitatea datelor înscrise
şi de starea fizică a acestuia;
t) calculează media generală semestrială şi anuală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea elevilor la
sfârşitul anului şcolar, propune acordarea premiilor, a recompenselor şi a distincţiilor, potrivit
prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului intern; consemnează în carnetele de elev
mediile semestriale şi anuale;
ț) realizează ierarhizarea la final de an școlar a elevilor clasei pe baza rezultatelor obținute de
aceștia la învățătură și disciplină;
u) proiectează, organizează şi desfăşoară activităţi educative, de consiliere şi de orientare şcolară
şi profesională, în funcţie de particularităţile colectivului de elevi;
v) stabilește o relație permanentă cu părinții atât prin intermediul ședințelor, lectoratelor, a
catalogului electronic, cât și prin orele de consiliere săptămânale, asupra cărora părinții sunt informați la
începutul fiecărui an școlar;
x) monitorizează completarea portofoliului educațional al elevilor;
y) întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei;
z) prezintă Consiliului Profesoral, spre validare, raportul scris asupra situaţiei şcolare şi
comportamentale a elevilor la sfârşitul semestrului/anului şcolar.

Capitolul VIII. COORDONATORUL PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME
EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE
Art.46.(1) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative și extrașcolare, este, de regulă un
cadru didactic titular, ales de consiliul profesoral și aprobat de către Consiliul de Administrație.
(2) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare coordonează
activitatea educativă din școală, inițiază, organizează și desfășoară activități extrașcolare și
extracurriculare la nivelul unității de învățământ, în colaborare cu șeful comisiei diriginților, cu
responsabilul comisiei de învățământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinților pe școală/asociației de
părinți, cu reprezentanți ai consiliului elevilor, cu consilierul școlar și cu partenerii guvernamentali și
neguvernamentali.
(3) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare își desfășoară
activitatea pe baza prevederilor strategiilor Ministerului Educației și Cercetării Științifice privind educația
formală și nonformală.
(4) Directorul unității de învățământ stabilește atribuțiile Coordonatorului pentru proiecte și
programe educative școlare și extrașcolare, în funcție de specificul unității.
(5) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare poate fi remunerat
suplimentar din fonduri extrabugetare, conform prevederilor legale în vigoare.
Art.47. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare are
următoarele atribuții:
a) coordonează, evaluează și monitorizează activitatea educativă nonformală din școală;
b) avizează planificarea activităților din cadrul programului activităților educative ale clasei;
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c) elaborează programul/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare proprii, în
conformitate cu planul de dezvoltare instituțională, cu direcțiile stabilite de către inspectoratele școlare și
Ministerul Educației și Cercetării Științifice, în urma consultării părinților și elevilor.
d) elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative de intervenție și prevenire
a absenteismului, a abandonului școlar, a violenței, a delincvenței juvenile, precum și programe pentru
dezvoltarea abilităților de viață, de educație civică, promovarea sănătății, programe culturale, ecologice,
sportive și turistice, educație rutieră, protecție civilă.
e) identifică tipurile de activități educative extrașcolare care corespund nevoilor elevilor, precum
și posibilitățile de realizare a acestora, prin consultarea beneficiarilor primari și secundari ai educației.
f) analizează, semestrial, împreună cu alte comisii existente la nivelul unității de învățământ,
situația disciplinară a elevilor și situația frecvenței acestora la orele de curs.
g) prezintă directorului unității de învățământ rapoarte privind activitatea educativă și rezultatele
acesteia.
h) diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în unitatea de învățământ.
i) facilitează implicarea părinților și a partenerilor educaționali în activitățile educative.
j) elaborează tematici și propune forme de desfășurare a consultațiilor cu părinții, tutorii sau
susținătorii legali pe teme educative.
k) propune/elaborează instrumente de evaluare a activității educative nonformale desfășurate la
nivelul unității de învățământ.
l) facilitează vizite de studii pentru elevi, în țară și străinătate, desfășurate în cadrul programelor de
parteneriat educațional.
Art.48. Portofoliul coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare
conține:
a) oferta educațională a unității de învățământ în domeniul activității educative extrașcolare;
b) Planul anual și semestrial al activității educative extrașcolare;
c) Planificarea calendaristică a activităților educative extrașcolare, inclusiv în perioada
vacanțelor școlare;
d) Programe de parteneriat pentru realizarea activităților educative extrașcolare;
e) Programe educative de prevenție și intervenție;
f) Modalități de monitorizare și evaluare a activității educative extrașcolare a elevilor;
g) Măsuri de optimizare a ofertei educative extrașcolare;
h) Rapoarte de activitate semestriale și anuale;
i) Documente care reglementează activitatea extrașcolară, în format letric sau electronic,
transmise de inspectoratul școlar și Ministerul Educației și Cercetării Științifice, privind activitatea
educativă extrașcolară.
Art.49. (1)Inspectoratele școlare vor stabili o zi metodică pentru coordonatorii pentru proiecte și
programe educative școlare și extrașcolare.
(2) Activitatea desfășurată de coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și
extrașcolare se regăsește în raportul anual de activitate, prezentat în consiliul de administrație. Activitatea
educativă școlară și extrașcolară este parte a planului de dezvoltare instituțională a unității de învățământ.
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Capitolul IX. COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI
ÎN MEDIUL ŞCOLAR
Art.50. La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează Comisia pentru prevenirea şi
combaterea violenţei, conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de
învăţământ.
Art.51. (1) Componenţa şi atribuţiile Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei respectă
reglementările naţionale în vigoare.
(2) Componenţa nominală a comsiei se stabileşte prin decizia internă a directorului unităţii de învăţământ,
după discutarea şi aprobarea ei în consiliul de administraţie.
Art.51. În acdrula cestei comisii se elaborează şi se adoptă anual propriul paln operaţional al
unităţii şcolare privind reducerea fenomenului violenţei în mediul şcolar.
Art.51. Comisia este responsabilă de punerea în aplicare, la nivelul unităţii de învăţământ, a
planului operaţional şi are următoarele atribuţii:
a) Are obligaţia de a colabora cu autorităţile adminsitraţiei publice locale, cu reprezentanţii
poliţiei şi ai jandarmeriei pentru creşterea siguranţei în unitatea de învăţământ.
b) Propune conducerii şcolii măsuri specifice, rezultate după analiza factorilor de risc şi
situaţiei specifice, care să aibă drept consecinţă creşterea gradului de siguranţă a elevilor/personalului din
unitate şi prevenirea delincvenţei juvenile în incinta şi zonele adiacente.

Capitolul X. COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA
DISCRIMINĂRII ŞI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII
Art.51. (1) La nivelul unităţii de învăţământ se constituie, prin decizia directorului unităţii, dată în
baza hotărârii consiliului de administraţie, Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi
promovarea interculturalităţii
(2) Comisia are drept scop promovarea şcolii incluzive, o şcoală prietenoasă şi democratică, care
valorifică diversitatea culturală, o şcoală în care copiii sunt respectaţi şi integraţi fără nicio discriminare
etnică, religioasă, culturală, socio-economică, dizabilitate fizică sau mentală, sex, convingeri, vârstă etc.
(3) La nivelul învăţământului secundar superior, Comisia este formată din 5 membri: 3 cadre
didactice, 1 reprezentant al părinţilor şi 1 reprezentant al elevilor. La şedinţele de lucru ale comsiei sunt
inivitaţi să participe, în calitate de observatori, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale cu
activitate în domeniul drepturilor omului.
(4) Principalele atribuţii ale comisiei sunt:
a) elaborează un plan de acţiune pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea
interculturalităţii, în scopul asigurării respectării principiilor şcolii incluzive;
b)colaborează cu părinţii, tutorii legali, mediatorii şcolari, Consiliul elevilor, Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării etc, în
scopul prevenirii şi combaterii cazurilor de discriminare şi a promovării interculturalităţii;
c) propune acţiuni specifice, la nivelul claselor sau al şcolii, care să contribuie la cunoaşterea şi
valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalităţii;
d) elaborează şi implemntează coduri de conduită, acre să reglementeze comportamentele
nondicriminatorii la nivelul şcolii. Politica şcolii, în acest sens, şi procedurile trebuie să fie clare,
coerente, consecvent aplicate şi să presupună atât sancţiuni, cât şi o abordare constructivă;
e) identifică şi analizează cazurile de discriminare şi propune soluţii de rezolvare a acestora;
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f) previne şi mediază conflictele apărute ca urmare a măsurilor ce vizează respectarea principiilor
şcolii incluzive;
g) sesizează autorităţile competente în cazul identificării unor forme grave de discriminare;
h) monitorizează şi evaluează acţiunile întreprinse pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi
promovarea interculturalităţii;
i) elaborează şi monitoizează aplicarea planului de desegregare, acolo unde este cazul;
j) elaborează anual un raport care să conţină referiri la acţiunile întreprinse pentru prevenirea
discriminării şi a rezultatelor obţinute în rezolvarea cazurilor de discriminare şi/sau segregare. Raportul
comsiei este inclus în raportul anual de analiză a activităţii desfăşurate de şcoală;
(5) Activitatea acestei comisii este monitorizată şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean.

Capitolul XI. COMISIA DE CONTROL MANAGERIAL INTERN
Art.52. (1) La nivelul unităţii de învăţământ se constituie, prin decizia directorului unităţii, dată în
baza hotărârii consiliului de administraţie, Comisia pentru control managerial intern, în conformitate cu
Ordinul misterului finaţelor publice nr 946/2005 pentru apobarea codului controlului intern/managerial,
cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor
de control intern/managerial.
(2) Componenţa, modul de organizare şi de lucru, precum şi alte elemente privind această comsiie
se stabilesc în funcţie de complexitatea şi de volumul activităţilor din fiecare unitate de învăţământ, de
către conducătorul acesteia. Comisia se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie.
Art.53. Comisia pentru control managerial intern are următoarele atribuţii:
a) Asigură coordonarea deciziilor şi acţiunilor compartimentelor structurale ale entităţii
publice;
b) Organizează, când se impune, structuri specializate care să spijine mangementul în
activitatea de coordonare;
c) Coordonează şi influenţează decisiv rezultatele interacţiunii dintre salariaţi în cadrul
raporturilor profesionale;
d) Conştientizează salariaţii asupra consecinţelor deciziilor şi ale acţiunilor lor asupra întregii
entităţi publice;
e) Organizează consultări prealabile, în vederea unei bune colaborări, în cadrul
compartimentelor, cât şi între structurile unităţii de învăţământ;

Capitolul XII. COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII
Art.54. În C.N.„CAROL I” se constituie Comisia pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie, conform
prevederilor legale în vigoare.
Art.55. (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice adoptă standarde, standarde de referinţă,
indicatori de performanţă, precum şi metodologia de asigurare a calităţii.
(2) În baza metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nale, unitatea
şcolară elaborează si adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a Comisiei pentru
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii.
Art.56. (1) Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii este formată din 9 membri.
Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de
acesta.
(2) Componenţa Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii cuprinde, în număr relativ egal:
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a) reprezentanţi ai corpului profesoral;
b) reprezentanţi ai părinţilor şi, în cazul şcolii de arte şi meserii, al învăţământului liceal şi
postliceal, reprezentanţi ai elevilor;
c) reprezentanţi ai consiliului local.
(3) Membrii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii nu pot îndeplini funcţia de director
sau director adjunct în instituţia respectivă, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă.
Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu respectarea
legislaţiei în vigoare.
(4) Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii are următoarele atribuţii:
a) 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;
b) 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;
c) elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
d) cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi
organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii.
(5) Orice control sau evaluare externă a calităţii, din partea Agenţiei Române de Asigurare a
Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a Ministerului Educaţiei Naționale se va baza pe analiza
raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea şcolară
Art.57. Strategia şi Regulamentul de funcţionare ale comisiei se elaborează separat de către
consiliul de administraţie.

Capitolul XIII. PĂRINŢII
Drepturile părinţilor
Art.58. (1) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal al şcolarului are dreptul să
decidă, în limitele legii, cu privire la unitatea de învăţământ unde va studia copilul.
(2) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal are dreptul să fie informat periodic cu
privire la situaţia şcolară şi comportamentul propriului copil.
(3) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal are dreptul să dobândească informaţii
numai referitoare la situaţia propriului copil.
(4) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal are acces în incinta unităţii de
învăţământ dacă:
a) a fost solicitat/programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu directorul unităţii de
învăţământ;
b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice;
c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ;
d) participă la întâlnirile programate cu învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul
primar/profesorul/dirigintele;
(5) Consiliul de administraţie are obligaţia stabiliriri procedurii de acces a părinţilor, tutorilor sau
susţinătorilor legali în unităţile de învăţământ, pentru alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (4).
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(6) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate
juridică, conform legislaţiei în vigoare.
Art.59. (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are dreptul şi este obligat să solicite rezolvarea
unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuţii amiabile, cu
învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul/dirigintele. În situaţia în care
discuţiile amiabile nu conduc la reyolvarea conflictului, părintele, tutorele sau susţinătorul legal adresează
o cerere scrisă conducerii unităţii de învăţământ.
(2) În cazul în care au fost parcurse etapele menţionate la alin. (1), fără rezolvarea stării
conflictuale, părintele, tutorele sau susţinătorul legal are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la
inspectoratul şcolar.
(3) În cazul în care au fost parcurse etapele menţionate la alin. (2), fără rezolvarea stării
conflictuale, părintele, tutorele sau susţinătorul legal are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Obligaţiile părinţilor
Art.60. (1) Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în
vederea realizării obiectivelor educaţionale.
(2) Părinţii/tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să se prezinte la şcoală pentru a
cunoaşte de la diriginte situaţia copilului lor. Fiecare diriginte trebuie să anunţe părinţii, ziua din
săptămână şi ora pe care au fixat-o pentru convorbiri cu aceştia.
(3) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal este obligat, conform legii, să asigure
frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi să ia măsuri pentru şcolarizarea elevului până la
finalizarea studiilor.
(4) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea şi prezenţa
elevului la cursuri, pe perioada învăţământului obligatoriu, poate fi sancţionat cu amendă cuprinsă între
100 şi 1000 de lei, ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii.
(5) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (4) se
realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de
administraţie al unităţii de învăţământ.
(6) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului în unitatea de învăţământ, părintele,
tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate în vederea
menţinerii unui climat sănătos la nivelul clasei, pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi
elevi.
(7) Pe perioada absentării de la şcoală a elevului doar din motive medicale, părintele, tutorele sau
susţinătorul legal este obligat să anunţe învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul
primar/dirigintele despre motivul absenţei şi să aducă, în acest sens, dovezi medicale.
(8) Atunci când copilul manifestă simptomatologia unor boli grave şi severe se impune menţinerea
lui departe de comunitatea de elevi ai clasei şi anunţarea de urgenţă a şcolii cu privire la situaţia
absenteismului, precum şi dovedirea situaţiei menţioante cu acte medicale eliberate de specialişti, în
termen de maxim 5 zile de la debutul bolii.
(9) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal răspunde material pentru distrugerile
bunurilor din patrimoniul şcolii cauzate de copil şi acoperă prin costuri proprii aceste pagube ori de câte
ori se produc.
(10) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal al alevului din învăţământul primar are
dreptul şi obligaţia să-l însoţească pe copil până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea
orelor de curs să-l preia. În cazul în care Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal nu poate să
desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană.
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Art.60. Se interzice oricăror persoane agresarea fizică, psihică sau verbală a copiilor şia
personalului unităţii de învăţământ.
Art.61. Respectarea prevederilor prezentului Regulamnet este obligatorie pentru părinţii, tutorii
sau susţinătorii legali ai elevilor.

Comitetul de părinţi al clasei
Art.62. (1) Comitetul de părinţi al clasei se constituie şi îşi exercită atribuţiile conform
prevederilor in vigoare.
(2) Comitetul de părinţi se alege prin majoritatea simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea
generală a părinţilor, convocată de învăţător/institutor/profesor pentru învăţământul primar/diriginte, care
prezidă şedinţa. Convocarea adunării generale pentru alegerea Comitetului de părinţi are loc în primele 30
de zile calendaristice de la începerea cursurilor.
(3)Comitetul de părinţi al clasei are în componenţă un preşedinte, un vicepreşedinte şi un casier.
(4) Preşedintele Comitetului de părinţi al clasei este membru de drept al Asociaţiei părinţilor şi are
obligativitatea participării la şedinţele acesteia.
(5) În cazuri justificate, preşedintele Comitetului de părinţi al clasei poate să delege un membru al
Comitetului care să participe la şedinţele Asociaţiei de părinţi.
(6) La două absenţe nejustificate sau la două delegări consecutive într-un an şcolar se întruneşte
şedinţa cu părinţii clasei, se revocă preşedintele Comitetului de părinţi de către dirigintele clasei şi se fac
noi alegeri pentru preşedinte.
(7) Comitetul de părinţi reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali ai elevilor
clasei în adunarea generală a părinţilor la nivelul şcolii, în Consiliul reprezentativ al părinţilor, în Consilul
profesoral, în Consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială.
Art.63. Comitetul de părinţi are următoarele atribuţii:
a) Pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor clasei; deciziile se
iau în şedinţele cu părinţii, cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor sau reprezentanţilor legali ai
elevilor.
b) Sprijină învăţătorul/ institutorul/ profesorul pentru învăţământul primar/dirigintele în
organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative şcolare şi extraşcolare.
c) Are obligaţia de a sprijini învăţătorul/ institutorul/ profesorul pentru învăţământul
primar/dirigintele în derularea programelor de prevenire şi combatere a absenteismului în mediul şcolar.
d) Atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin
programe de modernizarea a activităţii educative sau a bazei materiale a şcolii.
e) Sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi învăţătorul/ institutorul/ profesorul pentru
învăţământul primar/dirigintele şi se implică activ în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei
materiale a clasei.
f) Sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi învăţătorul/ institutorul/ profesorul pentru
învăţământul primar/dirigintele în activitatea de consiliere şi de orientare socio-profesională.
g) Se implică activ în asigurarea securităţii copiilor pe durata orelor de curs, precum şi în
cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi extracurriculare.
h) Prezintă, semestrial sau ori de câte ori este nevoie, justificarea utilizării fondurilor, dacă
acestea există.
Art.64. Sponsorizarea unei clase de către un agent economic se face cunoscută Comitetului de
părinţi şi nu atrage după sine drepturi suplimentare pentru elevi/părinţi/tutori legali.
Art.65. Este interzisă implicarea elevilor/cadrelor didactice în strângerea fondurilor.
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Consiliul Reprezentativ al Părinţilor
Art.66. (1) Consiliul Reprezentativ al Părinţilor/ Asociaţia de părinţi se constituie şi îşi exercită
atribuţiile conform prevederilor in vigoare.
(2) Consiliul Reprezentativ al Părinţilor din unitatea de învăţământ se compune din preşedinţii
Comitetelor de părinţi de la nivelul fiecărei clase.
(3) Conducerea Consiliului reprezentativ al părinţilor/Asociaţiei de părinţi a C.N.„CAROL I” se
exercită de către un preşedinte ales anual în cadrul adunării generale ale părinţilor.
(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociaţia de părinţi alege un casier şi o comisie de cenzori
formată din trei membri.
(5) Preşedintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu persoane fizice şi
juridice.
(6) Preşedintele prezintă, anual, raportul de activitate consiliului reprezentativ al părinţilor.
(7) Prin hotărâre a Consiliului Reprezentativ al Părinţilor/Asociaţiei de părinţi se poate constitui
Fondul Şcolii.
Art.67. Consiliului Reprezentativ al Părinţilor/Asociaţia de părinţi are următoarele atribuţii:
(1) sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi instituţiile cu rol
educativ din comunitatea locală;
(2) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combaterea a
absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar;
(3) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală;
(4) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice
minorităţilor în plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural;
(5) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tututror activităţilor;
(6) susţine conducerea şcolii în organizarea şi desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, tutorii
sau susţinătorii legali, pe teme educaţionale;
(7) colaborează cu instituţii publice de asistenţă socială/educaţională specializată cu
organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens , în
vederea soluţionării elevilor care au nevoie de ocrotire;
(8) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi îmbunătăţirea bazei
materiale;
(9) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională
sau de integrare socială a absolvenţilor;
(10) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor care se derulează
în unitatea şcolară, la solicitarea cadrelor didactice;
(11) sprijină conducerea unităţii şcolare în asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă a
elevilor;
(12) susţine conducerea unităţii în organizarea şi desfăşurarea programului „Şcoala după
şcoală”;
Art.68. Consiliul reprezentativ al părinţilor poate atrage resurse financiare extrbugetare, 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 burse elevilor;
c) sprijinirea financiară a activităţilor extraşcolare;
d) acordarea de sprijin financiar elevilor ce provin din familii cu o situaţie materială
precară;
e) alte activităţi care vizează bunul mers al unităţii de învăţământ;
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Art.69. Consiliul reprezentativ al părinţilor colaborează cu structurile asociative ale părinţilor la
nivel local, judeţean, naţioanl sau internaţional.
Art.70. La începutul fiecărui an de şcolar, se va încheia un acord de parteneriat între
C.N.„CAROL I” şi părinţii/susţinătorii legali ai elevului.

Contractul educaţional
Art.71. Unităţile de învăţământ încheie cu părinţii, tutorii sua susţinătorii legali, în momentul
înscrierii elevilor, în registrul unic, matricol, un contract educaţional în care sunt înscrise drepturile şi
obligaţiile reciproce ale părţilor.
Art.72. (1) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii de
învăţământ şi este conform anexei 2 a ROFUIP;
(2) Contractul educaţional se încheie în 2 exemplare originale, unul pentru părinte, altul pentru
unitatea de învăţământ;
(3) Eventualele modificări se pot realiza printr-un act adiţional acceptat de ambele părţi şi care se
ataşează contractului educaţional.
(4) Consiliul de administraţie monitorizează modul de îndeplinire a obligaţiilor pevăzute în
contractul educaţional.
(5) 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 sale.

Capitolul XIV. EVALUAREA
Art.73. Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, pe parcursul semestrelor
sau în vacanţele şcolare, conform prevederilor Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi are drept
scop orientarea şi optimizarea învăţării.
Art. 74. (1) Fiecare semestru cuprinde şi perioade de consolidare şi de evaluare a competenţelor
dobândite de elevi. În aceste perioade se urmăreşte:
a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învăţare;
b) fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor;
c) stimularea elevilor cu ritm lent de învăţare sau cu alte dificultăţi în dobândirea cunoştinţelor,
deprinderilor şi atitudinilor;
d) stimularea pregătirii elevilor capabili de performanţă.
(2) La sfârşitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a
limbajului şi a comunicării precum şi dezvoltarea 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 naţionale.
Art. 75. (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile psihopedagogice ale elevilor şi de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi:
a) chestionări orale;
b) lucrări scrise;
c) experimente şi activităţi practice;
d) referate şi proiecte;
e) interviuri;
f) portofolii;
g) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate
de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice ori de inspectoratul şcolar.

26

(2) În învăţământul primar, la clasele I-IV şi în cel secundar, elevii vor avea, la fiecare disciplină,
cel puţin o evaluare scrisă pe semestru.
Art. 76. (1) În învăţământul preuniversitar, rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin:
a) aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului, la clasa pregătitoare;
b) calificative la clasele I-IV;
c) note de la 10 la 1, în învăţământul secundar inferior şi superior.
(2) Rezultatele evaluării se consemnează în catalog, cu cerneală albastră, sub forma:
„Calificativul/data” sau „Nota/data”, cu execepţia celor de la clasa pregătitoare, care se trec în raportul
anual de evaluare.
(3) Notele /calificativele acordate se comunică, în mod obligatoriu, elevilor, se trec în catalog şi în
carnetul de elev, de către profesorul/ învăţătorul care le acordă şi se comentează cu părinţii.
(4) Numărul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la teză,
trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac
excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de note/calificative este de
două.
(5) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin o notă/ un calificativ în plus faţă de
numărul de note/calificative prevăzut la alin. (4) al prezentului articol, ultima notă/ultimul calificativ fiind
acordat, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.
(6) Disciplinele la care se susţin teze se stabilesc de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
(7) Tezele se susţin începând cu a doua jumătate a semestrului.
(8) Notele la teze, cu o pondere de 25% din media semestrială, se analizează cu elevii într-o oră
şcolară special destinată şi se trec în catalog cu cel puţin două săptămâni înaintea încheierii semestrului.
(9) Tezele se păstrează în şcoală până la sfârşitul anului şcolar şi pot fi consultate de părinţii
elevilor, în prezenţa profesorului care predă disciplina de studiu respectivă şi care a acordat nota.

Încheierea situaţiei şcolare
Art. 77. (1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, învăţătorii şi profesorii au
obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor care nu sunt în situaţie de amânare, corigenţă sau repetenţie.
(2) La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/dirigintele consultă consiliul clasei pentru elaborarea
aprecierii asupra situaţiei şcolare a fiecărui elev.
Art. 78. (1) La fiecare disciplină de studiu, media semestrială se consideră legal constituită dacă
este calculată din numărul de note prevăzut de prezentul regulament.
(2) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepţia
notei de la teză, medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.
(3) La disciplinele de studiu, la care nu se susţine teză, media semestrială se obţine prin rotunjirea
mediei de la evaluarea periodică la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi,
rotunjirea se face în favoarea elevului.
(4) La disciplinele de studiu, la care se susţine teză, media semestrială se calculează astfel: ,,media
semestrială=(3M+T)/4”, unde ,,M” reprezintă media la evaluarea periodică, iar ,,T” reprezintă nota
obţinută la teză. Nota astfel obţinută se rotunjeşte la cel mai apropiat număr întreg; la o diferenţă de 50 de
sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
(5) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale,
calculată cu două zecimale exacte. Aceasta nu se rotunjeşte. La disciplina de învăţământ educaţie fizică şi
sport, media anuală/calificativul se poate încheia şi cu media/calificativul de pe un singur semestru, dacă
elevul a fost scutit medical pe celălalt semestru.
(6) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la
toate disciplinele.
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(7) La clasele I şi a IV-a se stabilesc calificative semestriale şi anuale la fiecare disciplină de
studiu.
(8) Pentru clasele menţionate la alin. (7), calificativul semestrial la fiecare disciplină se stabileşte
astfel: se aleg două calificative cu frecvenţa cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, în
perioadele de recapitulare şi de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă,
cadrul didactic optează pentru unul dintre cele două calificative.
(9) Pentru clasele menţionate la alin. (7), calificativul anual la fiecare disciplină este dat de unul
dintre calificativele semestriale stabilite de către cadrul didactic în baza următoarelor criterii:
a) progresul sau regresul performanţei elevului;
b) raportul efort-performanţă realizată;
c) creşterea sau descreşterea motivaţiei elevului;
d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de către
cadrul didactic şi care au fost aduse la cunoştinţa părintelui.
Art. 79. Mediile/calificativele semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu se consemnează
în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina respectivă, iar mediile/calificativele la purtare
de către diriginţi/învăţători.
Art. 80. (1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi
sport. Elevii care solicită în scris neparticiparea la orele de religie sunt obligați să stea in biblioteca scolii
in timpul orelor de religie. Acestor elevi nu li se acordă note şi nu li se încheie media la aceaste discipline,
în semestrul sau în anul în care sunt scutiţi.
(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 ”, specificându-se
documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia.
(3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la
orele de educaţie fizică şi sport, excepție făcând obligativitatea de a purta încălţăminte adecvată pentru
sălile de sport. Absenţele lor de la aceste ore se consemnează în catalog şi generează efectele prevăzute de
legislaţia în vigoare.
(4) Pentru o firească integrare în colectiv a elevilor scutiţi medical, în timpul orei de educaţie
fizică şi sport, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare,
supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului, distribuirea şi recuperarea de material
didactic, montarea şi demontarea instalaţiilor sportive uşoare etc.
Art. 81. Şcolarizarea elevilor-sportivi nominalizaţi pentru Centrele de pregătire olimpică se
realizează în unităţi de învăţământ situate în apropierea acestor structuri sportive şi respectă dinamica
selecţiei. Elevii sunt nominalizaţi de federaţiile naţionale sportive. Situaţia şcolară, înregistrată în
perioadele în care elevii se pregătesc la aceste centre, se transmite unităţilor de învăţământ de care aparţin
aceştia. În cazul în care şcolarizarea se realizează la unităţi de învăţământ care nu pot asigura pregătirea
elevilor la unele discipline de învăţământ, situaţia şcolară a acestor elevi se poate încheia, la disciplinele
respective, la şcolile de care elevii aparţin, după întoarcere, conform dispoziţiilor metodologice prevăzute
în prezentul regulament.
Art. 82. (1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare
disciplină de studiu cel puţin media anuală 5,00/calificativul suficient, iar la purtare media anuală
6,00/calificativul suficient.
Art. 83. 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 sau nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un
semestru la disciplinele respective. Consiliul clasei, cu acordul profesorului care predă disciplina
respectivă, poate decide încheierea situaţiei şcolare a elevilor care absentează motivat, din cauza unor
afecţiuni grave, menţionate ca atare în documente medicale, sau din alte cauze, pe care consiliul clasei le
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apreciază ca fiind justificate, cu condiţia ca, după revenirea la şcoală, aceştia să participe regulat la cursuri
şi să poată fi evaluaţi. Deciziile luate în aceste cazuri se menţionează într-un proces-verbal, care rămâne
la dosarul care conţine anexele proceselor-verbale ale consiliului profesoral;
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,
cantonamente şi pregătire specializată, interne şi internaţionale;
c) au beneficiat de bursă de studiu, în străinătate, recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice ;
d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări.
Art. 84. (1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele patru
săptămâni de la revenirea la şcoală, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
(2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea sau amânaţi anual se face
într-o perioadă stabilită de conducerea unităţii de învăţământ, înaintea sesiunii de corigenţe. Elevii
amânaţi, care nu promovează la una sau două discipline de studiu, în sesiunea de încheiere a situaţiei
şcolare, se pot prezenta la sesiunea de corigenţe.
Art. 85. (1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5,00/calificativul
„insuficient” 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) Pentru elevii corigenţi, se organizează, anual, o singură sesiune de examene, într-o perioadă stabilită de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
Art. 86. (1) Sunt declaraţi repetenţi:
a) elevii care au obţinut medii anuale sub 5,00/calificativul „insuficient” la mai mult de două discipline
de învăţământ;
b) elevii care au obţinut la purtare media anuală mai mică de 6,00/calificativul ”insuficient”, respectiv
mai mică de 7,00, în cazul liceelor pedagogice şi teologice, indiferent de mediile obţinute la disciplinele
de studiu;
c) elevii corigenţi care nu se prezintă la examen sau care nu promovează examenul la cel puţin o
disciplină;
d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare, la cel puţin o disciplină;
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 alta”.
(2) În învăţământul primar, repetenţia apare numai după finalizarea ciclului de achiziţii
fundamentale (clasa a II-a). Elevii care, la încheierea clasei I, se găsesc în situaţia de la aliniatul 1, vor
rămâne în colectivele în care au învăţat în clasa I şi vor intra într-un program de remediere/recuperare
şcolară, realizat de învăţătorul clasei, împreună cu un specialist de la Centrul Judeţean de Resurse și
Asistenţă Psihopedagogică.
Art. 87. (1) Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă,
la aceeaşi unitate de învăţământ sau la alta, în limita efectivului de 30 de elevi/clasă. În situaţia în care
formaţiunile de studiu sunt constituite la limita maximă prevăzută de lege şi şcolarizarea nu se poate
realiza cu respectarea limitei de 30 de elevi la clasă, efectivul maxim poate fi depăşit cu 1 – 2 elevi/ clasă.
(2) Pentru elevii din învăţământul liceal, profesional (şcoala de arte şi meserii şi anul de
completare) şi din învăţământul postliceal, declaraţi repetenţi la sfârşitul primului an de studii,
reînscrierea se poate face şi peste cifra de şcolarizare aprobată, de regulă în limita efectivului de 30 de
elevi la clasă. Excepţiile de la regulă se analizează şi se aprobă, în situaţii speciale, de către inspectoratele
şcolare.
(3) În învăţământul de stat, în anul de completare şi, în ciclul superior al liceului, elevii se pot afla
în situaţia de repetenţie de cel mult două ori. Anul de studiu se poate repeta o singură dată.

29

(4) Elevii din anul de completare şi din ciclul superior al liceului, care nu îndeplinesc condiţiile de
la aliniatul (3), îşi pot continua studiile numai la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă, cu achitarea
unei taxe, stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu avizul inspectoratului şcolar
judeţean.
(5) Elevul care nu frecventează cursurile de zi ale unei clase din învăţământul obligatoriu,
depăşind cu mai mult de doi ani vârsta clasei respective, se află în situaţia de abandon şcolar. Elevul aflat
în situaţia de abandon şcolar poate fi înscris, la cerere, în forme de învăţământ seral, cu frecvenţă redusă
sau la distanţă, pentru care se constituie formaţiuni aparte.
(6) Tinerii care au depăşit vârsta şcolară cu mai mult de 4 ani îşi pot completa educaţia de bază,
prin parcurgerea unor programe de tip „A doua şansă”, conform metodologiei Ministerului Educaţiei și
Cercetării Științifice.
Art. 88. (1) Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară, pot dobândi
calitatea de elev în România, numai după echivalarea de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
a studiilor urmate în străinătate şi după susţinerea examenelor de diferenţe, în perioada stabilită de
directorul unităţii de învăţământ de stat sau particular.
(2) Elevii din învăţământul obligatoriu, prevăzuţi la alin. (1), care nu au acte de studii, vor fi
evaluaţi la o unitate de învăţământ nominalizată de inspectoratul şcolar, după care se stabileşte clasa în
care pot fi înscrişi, potrivit rezultatelor evaluării şi vârstei.
(3) Examenele de diferenţe şi clarificarea situaţiei şcolare au loc în cel mult 60 de zile de la data
înapoierii în ţară. Până la promovarea examenelor de diferenţe, elevii menţionaţi la alin. (1) pot audia
cursurile, fără a fi înscrişi în catalog.
(4) După promovarea tuturor examenelor de diferenţă, elevul este înscris în clasa pentru care a
susţinut examenele.
(5) Dacă elevul nu promovează cel puţin două examene de diferenţă, acesta este evaluat pentru o
clasă inferioară. Dacă elevul nu promovează un singur examen de diferenţă, se acordă o singură
reexaminare. În cazul în care nu promovează nici la reexaminare, elevul este evaluat pentru o clasă
inferioară.
(6) Pentru copiii care nu cunosc limba română, înscrierea în învăţământul românesc se face
conform reglementărilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
(7) Copiilor lucrătorilor migranţi li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul la
învăţământul obligatoriu din România al copiilor lucrătorilor migranţi proveniţi din statele membre ale
Uniunii Europene, precum şi cele ale alin. (2) din prezentul articol.
(8) Elevilor străini (cetăţeni străini de origine română, cetăţeni romani cu domiciliul în străinătate
şi cetăţeni străini care nu sunt de origine română), li se aplica precizările Ministerului Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice privind şcolarizarea elevilor străini in învăţământul preuniversitar din România.
Art. 89. (1) Elevilor înscrişi într-o unitate de învăţământ de stat sau particulară din România, care
urmează să continue studiile în alte ţări, pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul.
(2) Încheierea situaţiei şcolare a acestei categorii de elevi, declaraţi amânaţi, se face, după
revenirea în ţară, la disciplinele de învăţământ neechivalate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice, în conformitate cu prevederile art. 65 din prezentul regulament.
Art. 90. (1) Consiliile profesorale din unităţile de învăţământ de stat sau particular validează
situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în şedinţa de încheiere a cursurilor semestriale şi anuale, iar secretarul
consiliului o consemnează, în procesul-verbal, menţionându-se numele celor promovaţi, corigenţi,
repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00.
(2) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică, în scris, părinţilor/
tutorilor legali, de către diriginte/învăţător, în cel mult 10 zile de la încheierea fiecărui semestru/an şcolar.
(3) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, învăţătorul/dirigintele comunică părinţilor/tutorilor legali,
în scris, programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei şcolare.
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(4) Situaţia şcolară anuală a tuturor elevilor, cu specificarea mediei generale, se afişează la
avizierul unităţii de învăţământ, în termen de 3 zile de la încheierea cursurilor.
(5) În alte situaţii decât cele prevăzute în prezentul regulament, nici un document şcolar nu poate
fi făcut public fără acordul elevului/absolventului, dacă este major, sau al părintelui/tutorelui legal, cu
respectarea art. 83 din Legea 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Capitolul XV. PERSONALUL DIDACTIC ŞI NEDIDACTIC
Art. 91. Activitatea cadrelor didactice cuprinde:
a) Activitatea de predare la clasă
b) Activitatea de pregătire a lecţiilor
c) Activitatea de perfecţionare metodico-ştiinţifică
d) Activitatea în cadrul catedrei metodice din care face parte
e) Activitatea ca diriginte
f) Activitatea în cadrul comisiei metodice a diriginţilor
g) Activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii
h) Activitatea profesorului de serviciu
Art.92. (1) Cadrele didactice se prezintă la şcoală cu cel puţin 10 minute înainte de prima oră din
orarul propriu.
(2) În situaţia unui concediu medical, cadrele didactice anunţă conducerea şcolii în timp util
pentru a putea lua măsuri de suplinire. Şeful comisiei metodice din care face parte cadrul didactic în
cauză asigură orarul pentru suplinirea acestuia, în cazuri excepţionale această sarcina revine directorului.
(3) În cazuri deosebite (învoiri participare proiecte, simpozioane, congrese, evenimente în
familie etc.), cadrul didactic are obligaţia de a asigura suplinirea la ore, cu profesor de aceeaşi
specialitate.
Art.93. Este interzisă folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs de către elevi şi cadre
didactice.
Art.94. Personalul didactic are următoarele atribuţii:
(1) îndeplineşte obligaţiile de serviciu conform fişei postului şi schemei orare. Întârzierile repetate
şi absenţa nejustificată de la ore se sancţionează cu diminuarea corespunzătoare a salariului.
(2) participă la şedinţele Consiliului profesoral şi la şedinţele comisiilor metodice. Trei absenţe
nejustificate pe parcursul anului de la şedinţele CP sau ale comisiei metodice se vor sancţiona cu
mustrare, în baza raportului întocmit de responsabilul ariei curriculare şi a responsabilului catedrei,
conform Legii 128/1997; o absenţă nejustificată de la şedinţele comisiei metodice sau la CP se
sancţionează cu avertisment, în baza raportului de cercetare întocmit de comisia numită de CP, conform
Legii 128/1997;
(3) participă, la solicitarea diriginţilor, la şedinţele cu părinţii;
(4) participă şi desfăşoară activităţile comisiilor şi colectivelor pe domenii, conform deciziei CA;
refuzul nejustificat se sancţionează cu suspendarea pe o perioadă de 3 luni a dreptului de înscriere la
premierea lunară;
(5) participă la solicitările conducerii C.N.„CAROL I”; refuzul nejustificat de a participa poate fi
sancţionat;
(6) asigură respectarea normelor de ordine interioară în C.N.„CAROL I”;
(7) semnează condica de prezenţă zilnic; orele nesemnate se consideră ca fiind neefectuate şi se
sancţionează cu diminuarea corespunzătoare a salariului;
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(8) la fiecare oră, are obligaţia de a consemna absenţele elevilor în catalogul clasei, conform
normelor în vigoare; nerespectarea acestei obligaţii, se sancţionează, în funcţie de gravitatea cazului, în
baza raportului comisiei numite de CP, conform Legii 128/1997
Art.95. Personalul didactic auxiliar:
(1) - îşi desfăşoară activitatea conform fişei postului;
(2) - informaticienii şi laboranţii îşi desfăşoară activitatea în laboratoarele de specialitate.
Prezenta în laboratoare este obligatorie în intervalul de timp stabilit de lege, chiar dacă în acestea nu sunt
programate lecţii cu elevii.
(3) - pregăteşte materialele didactice solicitate de cadrele didactice; la două solicitări nerealizate
din motive nejustificate, se reţin 10 % din salariu pe perioada a două luni;
Art.96. Personalul nedidactic:
(1) - îşi desfăşoară activitatea conform fişei postului;
(2) - răspunde în faţa conducerii şi a administratorului şcolii pentru activitate;
(3) - asigură buna organizare şi defăşurare a activităţii C.N.„CAROL I”; perturbarea
programului şcolii din cauza neîndeplinirii sarcinilor de serviciu se sancţionează cu o reţinere de 10% din
salariu pe perioada unei luni, în baza raportului întocmit de şeful ierarhic superior şi cu aprobarea
consiliului de administraţie.
Art.97. În clădirea C.N.„CAROL I”, fumatul este permis personalului didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic numai în spaţiul special amenajat. Se interzice fumatul în afara acestuia, adică pe culoare, în
anexele laboratoarelor sau în curtea şcolii.
Art.98. (1) Relaţiile interumane în cadrul instituţiei se bazează pe respect reciproc şi colaborare.
Întregul proces instructiv-educativ va avea la bază o bună comunicare între toţi partenerii implicaţi.
(2) Elevii vor da dovadă de respect faţă de colegi, profesori şi personalul auxiliar al şcolii.
(3) Cadrele didactice au obligaţia de a stabili şi promova în relaţia cu elevii şi părinţii acestora
principiile corectitudinii şi respectului reciproc, de a manifesta transparenţă şi deschidere pentru
comunicarea bilaterală. Este interzis oricărui cadru didactic să adreseze cuvinte jignitoare şi/sau
umilitoare elevilor, să recurgă la agresiuni fizice sau gesturi care să dăuneze relaţiei profesor – elev.
(4) Personalul nedidactic are un comportament reverenţios faţă de personalul şcolii, faţă de elevi
şi părinţi.
(5) Pe parcursul activităţilor extraşcolare, elevii vor fi însoţiţi în mod obligatori de către cadre
didactice, care îşi vor asuma responsabilitatea pentru sigurnţa elevilor şi comportamentul acestora,
precum şi pentru atingerea obiectivelor stabilite.
Art.99.Calitatea de profesor titular al Colegiului Naţional „Carol I” Craiova
(1) Calitatea de profesor a Colegiului Naţional Carol I Craiova este obţinută fie în urma
concursului de titularizare, pe discipline, fie în urma mobilităţii personalului didactic.
(2) Personalul didactic ce participă la mobilitatea personalului din învăţământul
preuniversitar şi solicită titularizarea la Colegiul Naţional Carol I Craiova, trebuie să fie persoane integre,
asupra cărora să nu planeze suspiciuni de natură profesională sau penală, să aibă un portfofoliu
profesional bogat şi o bună pregătire ştiinţifică, demonstrate prin implicarea la nivel judeţean sau naţional
în proiecte de natură să crească prestigiul instituţiei de învăţământ.
(3) Punctajul de evaluare al dosarului personal şi profesional trebuie să fie de minim 95 de puncte.
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Capitolul XVI. ELEVII-drepturi şi obligaţii. Recompense şi sancţiuni.
Transferul elevilor
Drepturile elevilor
Dobândirea şi exercitarea calităţii de beneficiar primar al educaţiei
Art. 100. (1) Orice cetăţean român sau cetăţean din ţările Uniunii Europene, din statele aparţinând
Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană se poate înscrie şi poate frecventa, în
condiţiile legii, orice formă de învăţământ în limba română, în limbile minorităţilor naţionale sau în limbi
de circulaţie internaţioanlă, indiferent de limba sa maternă şi de limba în care a studiat anterior.
(2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi persoanele care solicită sau au dobândit o formă de
protecţie în România, respectiv minorii străini şi minorii apatrizi, a căror şedere pe teritoriul României
este oficial recunoscută, conform legii.
Art. 101. Beneficiarii primari ai educaţiei au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul şi forma
de învăţământ pe care le vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi
competenţelor lor. Pentru beneficiarii primari ai educaţiei minori, acest drept se exercită de către
părinţi/tutori legali.
Art. 102. Elevii şi părinţii sau susţinătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultaţi şi să-şi
exprime opţiunea pentru disciplinele din curriculum la decizia şcolii aflate în oferta educaţională a unităţii
de învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile
comunităţii locale.
Art. 103. (1) Înscrierea în clasa pregătitoare/clasa I, se face conform metodologiei aprobate prin
ordin al ministrului educaţiei naţionale.
(2) În situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absenţe urmare
a unor probleme de sănătate sau se observă, din cauza înscrierii anticipate din punct de vedere al vârstei,
manifestări de oboseală sau de neadaptare şcolară, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pot depune la
unitatea de învăţământ o solicitare de retragere a copilului în vederea reînscrierii în clasa pregătitoare,
respectiv în clasa I în urmatorul an şcolar.
(3) În situaţia solicitării de retragere menţionată la alin. (2), unităţile de învăţământ vor consilia
părinţii, tutorii sau susţinătorii 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 dezvoltării
psihosomatice atesta necesitatea reînscrierii în clasa pregătitoare.
(4) Evaluarea dezvoltării psihosomatice a elevilor, menţionată la alineatul (3), se efectuează sub
coordonarea Centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională.
Art. 104. (1) Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă.
(2) Elevul sau, după caz, părintele are dreptul să conteste rezultatele evaluării, soliictând cadrului
didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului
legal, în termen de 5 zile de la comunicare.
(3) În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare,
elevul/părintele poate solicita, în scris, directorului unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu
se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.
(4) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de
specialitate, din unitatea de învăţământ, care nu predau la clasa respectivă şi care vor reevalua lucrarea
scrisă.
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(5) Media notelor acordate separat de cadrele didactice este nota rezultată în urma reevaluării. În
cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două cadre didactice.
(6) În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota
acordată în urma reevaluării, este mai mică de 1 punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată iniţial
rămâne neschimbată. În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este
de cel puţin 1 punct, contestaţia este acceptată.
(7) În cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale.
Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică
ştampila unităţii de învăţământ.
(8) Calificativul sau notele obţinute în urma contestaţiei, rămân definitive.
(9) În situaţia în care în unitatea de învăţământ nu există alţi învăţători/institutori/profesori pentru
învăţământul primar sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnaţi,
de către inspectorul şcolar, cadre didactice din învăţământul primar sau profesori de specialitate din alte
unităţi de învăţământ.
Art. 105. (1) Beneficiarii primari ai educaţiei din învăţământul de stat au dreptul la şcolarizare
gratuită. Pentru anumite activităţi stabilite în funcţie de niveluri, cicluri şi programe de studii se pot
percepe taxe, în condiţiile prevăzute de lege.
(2) În condiţiile prevăzute de lege, elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul
preuniversitar de stat pot beneficia de diferite tipuri de burse: de performanţă, de merit, de studiu şi de
ajutor scocial, bursa „Bani de liceu”, bursa profesională.
(3) Criterii generale de acordare a burselor se stabilesc prin ordin al Ministrului Educaţiei și
Cercetării Științifice.
(4) Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual de către consiliile
de adminsitraţie ale unităţilor de învăţământ, în funcţie de fondurile repartizate şi de rezultatele elevilor.
Art. 106. Elevii C.N „Carol I” au dreptul la servicii gratuite de consiliere şcolară şi profesională şi
psihopedagogică.
Art. 107. Elevii C.N „Carol I” au dreptul la servicii medicale gratuite în cabinetele medicale
şcolare pe tot parcursul frecventării cursurilor, în timpul programului şcolar.
Art. 108. Copiii/tinerii cu cerinţe educaţioanle speciale, integraţi în învăţământul de masă, au
aceleaşi drepturi şi obligaţii ca ceilalţi elevi.
Art. 109. Copiii/tinerii cu cerinţe educaţioanle speciale nedeplasabili, stabilite prin ordin al
minsitruşui educaţiei, au dreptul să fie şcolarizaţi la domiciliu sau pe lângă unităţile de asitenţă medicală.
Art. 110. (1) În unitatea şcolară libertatea elevilor de a redacta şi difuza reviste/publicaţii şcolare
proprii, este garantată, conform legii. (art 136 ROFUIP)
(2) În cazul în care aceste reviste/publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională,
ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau prevederile prezentului
Regulament, precum şi funcţionarea unităţii de învăţământ, directorul poate propune consiliului de
administraţie suspendarea redactării sau difuzării acestora, şi în baza hotărârii consiliului de adminsitraţie
acestea pot fi suspendate temporar sau definitiv.

Obligaţiile elevilor
Art. 111. Beneficiarii primari ai educaţiei din C.N. „Carol I” au obligaţia de a frecventa cursurile,
de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele
prevăzute de programele şcolare.
Art. 112. (1)Pe parcursul desfăşurării activităţii şcolare elevii au obligaţia de a purta uniforma
specifică şcolii,ecusonul cu sigla colegiului, precum şi carnetul de elev.
(2) Nepurtarea uniformei şi a ecusonului de elev în incinta şcolii se sancţionează conform cu
Regulamentul Intern al şcolii.
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(3) Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru
consemnarea notelor, precum şi părinţilor pentru informare în legătură cu situaţia şcolară.
(4) Serviciul pe şcoală al elevilor se efectuează numai de către elevii din clasele a VII-a şi a VIIIa.
Art. 113. Elevii care fumează în incinta şcolii sau în curtea şcolii vor fi sancţionaţi disciplinar
conform R.O.F.U.I.P., Legea învăţământului.
Art. 114. Prin orice acţiune întreprinsă elevii nu au voie sa prejudicieze prestigiul unităţii în care
îşi desfăşoara activitatea.
Art. 115. (1) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat și o ținută decentă, vestimentaţie
simplă, fără podoabe în exces, fără încălţăminte excentrică, fără machiaj, cu o tunsoare sau coafură
potrivite statutului de elev, atât în unitatea de învăţământ cât şi în afara ei.
(2) Elevii trebuie să cunoască și să respecte:
 legile statului ;
 regulamentul şcolar şi cel de ordine interioară;
 regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;
 normele de tehnica muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;
 normele de protecţie civilă;
 normele de protecţie a mediului.
Art. 116. Este interzis elevilor:
a) să distruga documente şcolare (cataloage, foi matricole, carnete de note,etc.)
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unitatii de invatamant;
c) să aduca si sa difuzeze in unitatea de invatamant materiale care, prin continutul lor,
atenteaza la independenta, suveranitatea si integritatea nationala a tarii, care cultiva violenta si intoleranta.
d) să organizeze si sa participe la actiuni de protest care afecteaza desfasurarea activitatii de
invatamant sau care afecteaza frecventa la cursuri a elevilor.
e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ.
f) să introduca si sa consume droguri, bauturi alcoolice, sa fumeze si sa participe la jocuri
de noroc.
g) să introduca în perimetrul unităţii de învăţământ orice tipuri de arme sau alte instrumente
(muniţie, petarde, pcnitori, etc.) care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului
de elevi şi personalului scolii.
h) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic.
i) să lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul
unitatii de învatamant.
j) să aduca jigniri şi să manifeste agresivitate de limbaj şi de comportament faţă de colegi şi
faţă de personalul unităţii de învăţământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora.
k) este interzis elevilor să facă politica în şcoală (adeziuni, înscrieri în partid, discuţii
politice, sondaje politice etc.).
l) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al
concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul
orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situaţii de urgenţă sau dacă utilizarea lor poate
contribui al optimizarea procesului instructiv-educativ;
m) să înregistreze activitatea didactică; prin excepţie de la această prevedere, este
permisă înregistrarea doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care poate contribui la optimizarea
procesului instructiv-educativ.
n) să aibă comportamnente jignitoare, de intimidare, discriminare şi atitudini ostentaive
şi provocatoare.
o) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitate şi în afara ei;
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p) să părăsească incinta unităţii de învăţământ în timpul pauzelor sau după începerea
cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau al învăţătorului/institutorului/profesorului pentru
învăţământul primar/dirigintelui;
q) să aibă o atitudine care constituie o ameninţare la adresa siguranţei sale, a celorlalţi elevi
sau a personalului unităţii.
r) să introduca sau sa faciliteze accesul în spatiile de scolarizare, în curtea şcolii a
persoanelor straine care prin atitudinea lor pot afecta integritatea fizica si psihica a elevilor sau
personalului scolii sau perturba activitatea desfasurata.
ş) să intre în curtea şcolii cu autovehicule de orice tip.
t) să stea în timpul orelor de curs pe holuri, pe scări, în grupuri sanitare sau în curtea şcolii,
excepţie cazurile în care acest lucru este impus de situaţii obiective sau de forţă majoră;
ţ) să pătrundă în alte spaţii de învăţământ decât cele care le-au fost repartizate;
u) să poarte o ţinută vestimentară care contravine normelor morale;
v) se interzice elevilor vopsirea părului, tunsoarea extravaganta (rasul în cap, tunsoarea cu
modele, plete), precum şi purtarea de podoabe de genul cerceilor, colierelor şi inelelor; se interzice
elevelor folosirea stridenta a fardurilor, coafura extravaganta, podoabe care frizeaza exhibiţionism, ţinuta
vestimentară provocatoare (decolteuri exagerate, bluze transparente, fuste mini, tocuri exagerate)
x) este interzis elevilor de a zgâria, tăia, rupe ori murdări localul, mobilierul şi instalaţiile din
dotare. Cei culpabili vor fi obligaţi să plăteasca stricăciunile; dacă vinovatul nu se cunoaşte, clasa întreaga
va răspunde material de stricăciunile făcute.
Orice abatere se va sancţiona conform R.O.I., R.O.F.U.I.P., Legea Educaţiei Naţionale (2011).

Recompense şi sancţiuni
Art. 117. Recompensele şi sancţiunile pentru elevii Colegiului National “CAROL I” Craiova
sunt cele prevazute de titlul VII, capitolul 3, art. 143-163 din Regulamentul de organizare si functionare
a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi alte reglementări ale Ministerului Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice.
Art. 118. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting
prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:
a) evidenţiere în faţa colegilor clasei;
b) evidenţiere de către director în faţa colegilor din şcoală sau în faţa Consiliului profesoral;
c) comunicarea verbală sau scrisă adresată părinţilor, în care se menţionează faptele deosebite
pentru care elevul este evidenţiat;
d) burse de merit, de studiu şi de performanţă pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din
învăţământul preuniversitar de stat;
e) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unităţii de învăţământ, ori de agenţi
economici sau de sponsori;
f) premii, diplome, medalii;
g) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau tabere de profil din ţară şi din
străinătate;
h) premiul de onoare a unităţii.
Art. 119. Performanţa elevilor la olimpiadele şi concursurile şcolare pe discipline se
recompensează financiar în conformitate cu reglementările Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
Art 120. (1) La sfârşitul anului şcolar, beneficiarii primari ai educaţiei pot fi premiaţi prin
acordarea de diplome pentru activitatea desfăşurată şi/sau rezultatele obţinute.
(2) Acordarea premiilor se face la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea
învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/dirigintelui, a consiliului clasei sau a
directorului şcolii.
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(3) Diplomele se acordă:
a) pentru rezultate deosebite la învăţătură sau pe discipline; numărul diplomelor pe care un elev le
poate primi nu este limitat; elevii care primesc diplome pe discipline sunt selectaţi dintre aceia care au
obţinut media anuală 10 sau calificativul „Foarte bine” la disciplina respectivă.
b) pentru alte tipuri de performanţe: purtare, relaţionare corespunzătoare cu colegii sau alte tipuri
de preocupări care merită să fie apreciate.
(4) Elevii din învăţământul gimnazial, liceal pot obţine premii dacă:
a) au obţinut primele trei medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9,00; pentru
următoarele trei medii se acordă menţiuni.
b) s-au distins la una sau mai multe discipline;
c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi alte activităţi extraşcolare
desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional sau internaţional.
d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică;
e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar.
Art 121. (1)Elevii care săvârşesc fapte ce aduc atingere legilor sau care nu respectă regulamentul
şcolar în vigoare vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor prevazute în articolele următoare.
(2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele:
a) observaţia;
b) avertismentul;
c) mustrarea scrisă;
d) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/bani de liceu;
e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din unitatea de învăţământ sau dintr-o altă unitate şcolară;
g) preavizul de exmatriculare;
h) exmatricularea.
(3) Cu excepţia observaţiei şi avertismentului toate sancţiunile sunt comunicate în scris
părinţilor, susţinătorilor legali şi elevului major.
a) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea
regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament corespunzator. Elevului i se va atrage totodată
atenţia ca, în situaţia în care nu își va schimba comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă.
Mențiuni:
 sancţiunea nu atrage şi măsuri disciplinare
 aplicarea ei poate fi efectuata de diriginte/invatator/profesor sau director.
b) Avertismentul constă în atenţionarea elevului în faţa clasei/consiliului
clasei/consiliului profesoral şi sfătuirea lui astfel încât să dea dovadă că a înţeles fapta comisă, atrăgândui totodată atenţia că, dacă nu îşi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune mai severă.
Mențiuni:
 sancţiunea nu atrage şi măsuri disciplinare
 aplicarea ei poate fi efectuată de diriginte/invatator/profesor sau director.
c) Mustrarea scrisă constă în atentionarea elevului, în scris, de către profesorul
pentru învăţământului primar/profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea.
Mențiuni:
 sancţiunea se stabileşte la propunerea consiliului clasei.
 mustrarea în faţa clasei sau/şi în faţa Consiliului clasei sau/şi în faţa Consiliului profesoral
este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului în învățământul
primar.
 aplicarea ei poate fi efectuată de diriginte/învăţător/profesor sau director.
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 mustrarea scrisă este întocmită de profesorul pentru învăţământul primar / profesorul diriginte,
este semnată de acesta şi de către director, este înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al școlii,
documentrul va fi înmânat părinţilor/tutorilor legali, personal, sub semnătura sau transmis prin
poştă, cu confirmare de primire.
d) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplica de către director, la
propunerea consiliului clasei.
Mențiuni:
 sancțiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului, în
învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ preuniversitar.
 aplicarea sancţiunii va fi efectuată de Consiliul clasei şi avizată de director.
d) Eliminarea de la cursuri pe o perioada de 3-5 zile constă în înlocuirea activității
obișnuite a elevului, pentru perioada aplicării sancțiunii, cu un alt tip de activitate desfăşurată, de regulă,
în cadrul unității de învățământ preuniversitar, în sala de lectură, în biblioteca școlii etc. Activitatea care
se desfăşoara este stabilită de către director, la propunerea consiliului clasei. Sancțiunea este însoțita de
obligația desfășurării de activități în folosul comunității școlare. Dacă elevul refuză să participe la aceste
activităţi absenţele se consideră nemotivate şi sunt consemnate în catalogul clasei. Activitățile desfășurate
trebuie să fie adecvate vârstei și să nu pună în pericol sănătatea și integritatea fizică și psihică a elevilor.
Mențiuni:
 absenţele din toată perioada se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul şi data
documentului;
 sancţiunea se consemnează într-un raport al Consiliului clasei la sfârşitul semestrului sau anului
şcolar;
 activitatea de la clasă va fi substituită cu un alt tip de activitate în cadrul unităţii de învăţământ, în
conformitate cu prevederile Regulamentului de Ordine Interioară. Daca elevul refuză să participe
la aceste activităţi, absenţele vor fi considerate nemotivate;
 aplicarea sancţiunii va fi efectuata de Consiliul clasei şi avizată de director;
 această sancțiune nu se poate aplica elevilor din clasele I-IV;
 sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de
învăţământ.
e) Mutarea disciplinara la o clasă paralelă se aplică prin înmanarea, în scris și sub semnatură, a
sancțiunii, de către profesorul diriginte/ profesorul pentru învățământulul primar/director,
parintelui/tutorelui legal instituit al elevului minor sau elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
Mențiuni:
 sancţiunea este insotita de scaderea notei la purtare;
 se intocmeste o comunicare adresata parintilor semnata de diriginte/invatator si director, care va fi
înregistrata în registrul de evidenţă al elevilor, în catalogul clasei şi în registrul matricol.
 documentul se înmâneaza personal parintilor, sub semnatura, de catre dirigintele/invatatorul
clasei.
 sancţiunea se consemneaza într-un raport al Consiliului clasei la sfârşitul semestrului sau anului
şcolar;
 aplicarea sancţiunii va fi efectuata de Consiliul clasei și avizată de director.
f)
Preavizul de exmatriculare se întocmeşte, în scris, de către diriginte şi director, pentru
elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la
o singură disciplina/modul, cumulate pe un an şcolar şi se înmânează, în scris şi sub semnatură,
părintelui/reprezentantului legal sau chiar elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani.
Mențiuni:
 sancţiunea se aplica elevilor din învățământ liceal;
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 sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă al elevilor şi în catalogul clasei şi se
menţioneaza într-un raport al Consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar;
 sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de
învățământ preuniversitar.
g)
Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ preuniversitar în
care acesta a fost înscris, până la sfârșitul anului școlar. Sancţiunea se aplică şi pentru un număr de cel
puţin 40 de absenţe nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o
singură disciplină de studiu, cumulate pe an şcolar.
Mențiuni:
 se întocmeşte o comunicare adresată părinţilor semnată de diriginte/învăţător şi director, care va fi
înregistrata în registrul de evidenţă al elevilor, în catalogul clasei şi în registrul matricol.
 documentul se înmânează personal părinţilor, sub semnatură, de către dirigintele/învăţătorul
clasei.
 sancţiunea se consemneaza într-un raport al Consiliului clasei la sfârşitul semestrului sau anului
şcolar;
 aplicarea sancţiunii va fi efectuată de Consiliul clasei şi avizată de director;
 sancţiunea este însoţită și de scăderea notei la purtare;
Tipuri de exmatriculări, în funcție de gravitatea abaterii disiciplinare:
 exmatricularea cu drept de reînscriere, în anul următor, în aceeaşi unitate de învăţământ
preuniversitar şi în acelaşi an de studiu;
 exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învățămant preuniversitar;
 exmatricularea din toate unităţile de învăţământ preuniversitar, fără drept de reînscriere, pentru o
perioadă de 3-5 ani.
NOTA: Limita scăderii notei la purtare va fi stabilită de către Consiliul clasei, în funcție de abatere,
de gravitate, dar și de repetitivitatea acesteia, în cazul fiecărui elev.
Art. 122. (1) Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune mentionata la pct.b-e, dă dovada de un
comportament ireproşabil pe o perioada de de cel puţin opt săptămâni de şcoala până la încheierea
semestrului (anului scolar), prevederea privind scaderea notei la purtare, asociată sancţiunii, se poate
anula.
(2) Anularea este decisă de cel care a aplicat sancţiunea (diriginte, consiliul clasei, director sau
Consiliul profesoral).
Art. 123. Pentru toti elevii învăţământului preuniversitar, ciclurile secundar inferior şi
superior, la fiecare 10 absenţe nejustificate, pe semestru, din totalul orelor de studiu sau 10%
absenţe din numărul de ore pe semestru la o disciplină, va fi scăzută nota la purtare cu un punct.
Art. 124. Elevii care au media la purtare mai mică de 9 în anul şcolar anterior, nu pot fi admişi în
unităţile de învăţământ cu profil militar, confesional sau pedagogic;
Art. 125. (1) Elevii care se fac vinovaţi de sustragerea/deteriorarea/distrugerea bunurilor unităţii
de învăţământ sunt obligaţi, personal sau prin părinţi/tutori să acopere, în temeiul răspunderii civile
delictuale pentru fapta proprie sau al răspunderii pentru fapta minorului, toate cheltuielile ocazionate de
lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte cheltuielile pentru
înlocuirea acestora.
(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă, revenind
întregii clase.
(3) În cazul deteriorării/distrugerii manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi înlocuiesc
manualul cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual. În caz
contrar, elevii vor achita de 5 ori contravaloarea manualelor respective.
Art. 126. Contestarea sancţiunilor prevăzute la art. 118, cu excepţia exmatriculării din toate
unităţile de învăţământ, se adresează, de către părinte / tutore / elevul major, în scris, Consiliului de

39

administraţie al unităţii de învăţământ în termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea sancţiunii.
Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată în scris la Ministerul Educaţiei şi
Cercetării Ştiinţifice, tot în termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea sancţiunii.
(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunere. Hotărârea de soluţionare a
contestaţiei este definitivă şi poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art.127. Abateri disciplinare-prevederi specifice
(1) Se interzice elevilor fumatul, consumul de băuturi alcoolice sau de substanţe psihotrope, în
incinta, curtea şi împrejurimile liceului, precum şi oriunde altundeva.
(2) În vederea discutării abaterilor, se constituie o comisie de anchetă formată din director/director
adjunct, dirigintele clasei şi un reprezentant al consiliului clasei.
(3) Abaterile disciplinare se sancţionează astfel:
a) elevul prins fumând sau consumând băuturi alcoolice/sub influenţa băuturilor alcoolice este adus în
faţa părinţilor/susţinătorilor legali, mustrat scris de către Consiliul clasei, eliminat 3 zile de la cursuri, cu
obligativitatea efectuării de activităţi în şcoală, câte 6 ore pe zi, conform unui program stabilit de comisia
de anchetă; elevul va fi supus consilierii autorizate, la cabinetul liceului sau, la cererea scrisă a părinţilor,
la un cabinet specializat. Se va scădea nota la purtare cu 2 puncte; scăderea notei la purtare este
irevocabilă.
b) elevul prins consumând băuturi alcoolice/sub influenţa băuturilor alcoolice după aplicarea sancţiunii
(3) c) va fi exmatriculat, în Consiliu Profesoral extraordinar, dacă urmează ciclul superior al liceului;
pentru elevul din ciclul inferior al liceului se acordă nota 4 la purtare, iar părinţii/susţinătorii legali vor fi
prezenţi la şedinţa Consiliului Profesoral;
c) elevul prins consumând/comercializând substanţe psihotrope va fi supus unei anchete a organelor
abilitate de lege, exmatriculat în şedinţa extraordinară a Consiliului Profesoral; se acordă nota 4 la
purtare.
(4) Distrugerea sau deteriorarea cu intenţie a bunurilor şcolii se sancţionează cu:
a) plata integrală a pagubei;
b) discuţia în Consiliul clasei, de faţă cu părinţii/susţinătorii legali; dacă abaterea este gravă, se discută
cazul în CP;
c) scăderea notei la purtare, conform deciziei CC sau CP;
d) în cazul abaterilor repetate sau deosebit de grave, nota la purtare se scade la 4 şi – pentru elevii ciclului
superior – CC poate propune CP exmatricularea;
e) scăderea notei la purtare, în situaţiile a) – d) este irevocabilă;
f) în cazul autorului necunoscut, costul pagubelor va fi suportat integral de clasă;
(5) Orice act de violenţă asupra colegilor, personalului şcolii se sancţionează astfel:
a) cu discuţia în Consiliul clasei, de faţă cu părinţii/susţinătorii legali; dacă abaterea este gravă, se discută
cazul în CP;
b) cu scăderea notei la purtare, conform deciziei CC sau CP;
c) în cazul abaterilor repetate sau deosebit de grave, nota la purtare se scade la 4 şi – pentru elevii ciclului
superior – CC poate propune CP exmatricularea;
d) scăderea notei la purtare, în situaţiile a) – c) este irevocabilă.
Art. 128. Calitatea de elev încetează în următoarele situaţii:
(1) La absolvirea studiilor învăţământului obligatoriu, liceal, postliceal sau profesional.
(2) În condiţiile exmatriculării
(3) În condiţiile abandonului şcolar
(4) La cererea scrisă a elevului (a părinţilor sau a susţinătorilor legali, în cazul elevilor
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minori); în acest caz elevii se consideră retraşi.
(5) În cazul în care elevul înscris/admis în învăţământul liceal, postliceal sau profesional nu
se prezintă la cursuri în termen de 20 zile de la începerea lor, fără să justifice absenţele.
Art. 129. În fiecare semestru, părinţii/susţinătorii legali pot solicita, în situaţii întemeiate,
motivarea absenţelor pentru maximum 3 zile lucrătoare. Solicitarea se face pe bază de cerere adresată
directorului şcolii şi înregistrată la secretariatul şcolii. Cererea este direcţionată dirigintelui clasei, iar
aprobarea se dă numai dacă dirigintele clasei susţine aprobarea.
Art. 130. Comportamentul în şcoală
(1) Opţiunea pentru Colegiul Naţional „CAROL I” înseamnă implicit adoptarea unui
comportament civilizat atât în şcoală, cât şi în afara acesteia. Prin sintagma „comportament civilizat”
înţelegem:
a. Respectul manifestat constant faţă de colegi, profesori şi personalul auxiliar al şcolii.
b. Evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate.
c. Rezolvarea conflictelor sau situaţiilor problematice prin dialog şi în conformitate cu
regulamentele şcolare (arbitrarietatea dirigintelui sau direcţiunii). Elevii şi părinţii acestora au dreptul la o
discuţie într-un cadru adecvat (timp suficient, absenţa factorilor perturbatori) cu profesorul de specialitate,
cu dirigintele sau directorii şcolii în decurs de o săptămână de la exprimarea dorinţei în acest sens.
d. Evitarea distrugerii bunurilor şcolii sau a celor personale, ale colegilor.
e. Responsabilitatea în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicarea în rezolvarea
unor probleme/dorinţe sau nevoi, exprimate personal sau în numele clasei.
f. Adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci când se
produc incidente; falsa solidaritate se reduce, de fapt, la complicitate şi tăinuirea adevărului.
g. O formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor promovate de
către şcoala noastră o reprezintă situaţia în care orele de studiu, indiferent de conţinuturile predate sau de
profesorul de la catedră, se desfăşoară într-o atmosferă calmă şi liniştită.
(2) Elevii sunt obligaţi să păstreze curăţenia şcolii, începând cu locul din clasă.
(1) Elevii trebuie să utilizeze cu grija manualele şcolare primite gratuit şi să le restituie în buna
stare la sfarşitul anului şcolar.
(4) Se interzice consumul de alcool şi consumul produselor alimentare din care rezultă resturi greu de
îndepărtat (gumă de mestecat, seminţe etc) în clădire, în curtea şcolii şi în sala de sport. În situaţia în care
elevii vor fi depistaţi consumând aceste produse, profesorii vor lua măsurile care se impun.
(5) Elevii sunt obligaţi să păstreze toate bunurile şcolii, să folosească întregul patrimoniu cu grijă
deosebită. Toate incidentele vor fi semnalate, de către cei ce le constată, diriginţilor.
a. Fixarea unor materiale cu bandă adezivă pe pereţi este strict interzisă. În cazul
încălcării acestei prevederi, învățătorul, respectiv dirigintele, răspunde de refacerea zugrăvelii.
b. În cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau reavoinţă, elevii vor suporta
costurile reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse. Dacă nu se cunosc vinovaţii, cheltuielile vor fi
suportate de întreaga clasă.
(6) La intrarea în sălile de curs, elevii au obligaţia să închidă telefoanele mobile şi să le păstreze în
geantă. În timpul lucrărilor scrise, profesorul poate cere depunerea telefoanelor pe catedră. În cazul
utilizării telefoanelor mobile, profesorii au obligaţia de a le preda în secretariat, acestea putând fi ridicate
numai de către părinţi. În cazul refuzului predării telefonului mobil, cât şi în situaţia imposibilităţii
ridicării acestuia de către profesor, elevul va păstra telefonul, aplicându-i-se o sancţiune din
„Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar“. Folosirea oricăror
aparate de înregistrare audio sau video este permisă numai în scop didactic cu acordul explicit al
profesorului. Folosirea abuzivă a aparaturii audio se sancţioneză cu măsura aplicată în cazul telefoanelor
mobile.
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(7) Se interzice folosirea skatului în curtea şi clădirea şcolii. Se interzice jocul cu mingea şi cu
bulgări de zăpadă, precum şi bătaia cu apă, în şcoală sau în curtea şcolii.
(8) După ultima oră, rezidurile din bănci vor fi aruncate în coşul de gunoi.
(9) Pe perioada pauzelor, elevii nu vor părăsi curtea şcolii.
(10) Este interzis consumul de băuturi răcoritoare şi alimente în laboratoare, se interzice
introducerea în sălile de curs a băuturilor în pahare de plastic.
Art.131. (1) În C.N.„CAROL I”, ţinuta elevilor este decentă.
(2) Se interzice elevilor afişarea unor însemne cu caracter indecent, satanist, excesiv religios, atât
pe elementele de vestimentaţie, cât şi în accesorii (lanţuri, brăţări etc.). Nerespectarea acestui aliniat, se
sancţionează cu scăderea notei la purtare cu două puncte.
(3) Semnul distinctiv al C.N.„CAROL I” este ecusonul cu sigla şcolii, ataşat pe ţinuta
vestimentară (uniforma).
(4)Pentru ciclul primar, ţinuta elevilor este personalizată constând în:
Băieţi: cămaşă(maletă) albă, vestă indigo cu sigla colegiului, pantalon de culoare inchisa
(indigo/neagră/bleumarin)
Fete: cămaşă(maletă) albă, sarafan indigo cu sigla colegiului;
(5)Pentru ciclul gimnazial, ţinuta personalizată a elevilor constă în:
Băieţi: cămaşă(maletă) albă, pulover vișiniu cu sigla colegiului, pantalon de culoare inchisa
(indigo/neagră/bleumarin)
Fete: cămaşă(maletă) albă, pulover vișiniu cu sigla colegiului, fustă/pantalon închis(ă) la culoare
(indigo/neagră/bleumarin)
(6) Pentru ciclul liceal, ţinuta elevilor constă în:
Băieţi: cămaşă(maletă) albă, pulover negru cu sigla colegiului, pantalon de culoare inchisa
(indigo/neagră/bleumarin)
Fete: cămaşă(maletă) albă , pulover negru cu sigla colegiului, fustă/pantalon închis(ă) la culoare
(indigo/neagră/bleumarin);
(7) Profesorii şi diriginţii vor monitoriza zilnic ţinuta elevilor, astfel încât prevederile prezentului
regulament să fie respectate.
Art. 132. Transferul elevilor
(1) Transferul elevilor este reglementat de ROFUIP, conform articolelor 119-130.
(2) Cererile de transfer se depun la secretariatul şcolii, cu număr de înregistrare, în perioada 15 –
30 ianuarie (pentru transfer în perioada intersemestrială) şi perioada 15–31 august a fiecărui an
calendaristic (pentru transfer în perioada vacanţei de vară). Pentru situaţii speciale (cazuri medicale,
schimbare de domiciliu, neintegrare în colectivul de elevi etc.) se pot depune cereri de transfer/retragere şi
în alte perioade ale anului.
(3) Elevii Colegiului Național ”Carol I” care solicită în mod întemeiat transferul de la o clasă la
alta au prioritate faţă de elevii de la alte şcoli.
(4) De asemenea, au prioritate la transfer elevii care sunt copii ai cadrelor didactice ale Colegiului
Naţional „Carol I” Craiova;
(5) Pentru aprobarea cererilor elevilor provenind de la alte unităţi de învăţământ, media lor anuală
trebuie să fie cel puţin egală cu media generală a anului de studiu corespunzător din C.N.„Carol I”.
(6) În cazul în care numărul de cereri de transfer este mai mare decât numărul de locuri
disponibile, Consiliul de administraţie poate decide transferul pe baza documentelor care atestă
preformanţele şcolare.
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Art .133. Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ se efectuează de regulă în
perioadele menţioante la art. 129, alin. (1), excepţie făcând următoarele situaţii:
a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate;
b) în cazul unei recomandări medicale, efectuată de o comisie de expertiză;
c) de la clasele de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program bilingv la celelalte
clase;
d) în alte situaţii excepţioanle cu aprobarea Consiliului de administraţie şi al Inspectoratului
şcolar.
Art. 134. 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 transmită 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.
Art. 135. Consiliul elevilor
(1) Consiliul elevilor este structură consultativă şi partener al unităţii de învăţământ şi reprezintă
interesele elevilor din învăţământul preuniversitar la nivelul unităţii de învăţământ.
(2) Prin Consiliul elevilor se exprimă opinia în legătură cu problemele care-i afectează în mod
direct.
Art. 136. Fiecare clasă îşi va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, al începutul
primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului.
Art. 137. (1) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul
şi nevoile şcolii, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul Naţional al Elevilor.
(3) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ desemnează un cadru didactic care va stabili
legătura între corpul profesoral şi Consiliul elevilor.
Art. 138. Consiliul elevilor are următoarele atribuţii:
a) reprezintă interesele elevilor şi transmite Consiliului de administraţie,
directorului/directorului adjunct şi Consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor a
problemele de interes pentru aceştia;
b) apără drepturile elevilor la nivelul unităţii de învăţământ şi sesizează încălcarea lor;
c) se autosesisează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea
unităţii de învăţământ despre acestea şi propune soluţii;
d) sprijină comunicarea între elevi şi cadre didactice;
e) dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte;
f) poate iniţia activităţile extraşcolare, serbări, evenimente culturale, concursuri, excursii;
g) sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată şcoala;
h) propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare;
i) se implică în asigurarea respectării Regulamentului de Ordine Internă.
Art. 139. Consiliul elevilor are următoarea structură:
a) preşedinte;
b) vicepreşedinte/vicepreşedinţi în funcţie de numărul de elevi din şcoală;
c) secretar;
d) membrii:reprezentanţii claselor.
Membrii enumeraţi la punctele a-c, formează Biroul Executiv.
Art. 140. Preşedintele Consiliului elevilor participă, cu statut de observator, la şedinţele
Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, la care se discută aspecte privind elevii, la invitaţia
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scrisă a directorului unităţii de învăţământ. În situaţia în acrea cesta nu poate participa poate fi înlocuit de
vicepreşedinte sau un alt membru al Consiliului elevilor.

Capitolul XVII. MĂSURI DE ORDINE INTERIOARĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA
SIGURANŢEI CIVICE ÎN ZONA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT
PREUNIVERSITAR
Art. 141.Măsurile următoare au în vedere stabilirea regulilor de acces şi realizarea securităţii
obiectivului, în scopul înlăturării riscurilor producerii unor fapte care pot aduce atingerea integrităţii şi
demnităţii persoanei , avutului privat şi public şi vor face parte din Planul de măsuri pentru întărirea
siguranţei civice în zona unităţii de învăţământ .
Art. 142. Măsurile întreprinse sunt următoarele :
a) Accesul persoanelor şi autovehiculelor în încinta unităţilor de învăţământ
preuniversitar se face numai prin locul special destinat acestui scop (de regulă,o singură intrare), pentru a
permite organizarea supravegherii acestora la intrarea şi ieşirea din unitatea de învăţământ. Este permis
numai accesul autovehiculelor care aparţin unităţii de învăţământ, salvării, pompierilor, poliţiei,
salubrizării, jandarmeriei, a personalului didactic cu ecuson, precum şi a celor care asigură intervenţia
operativă pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor interioare (electrice, gaz, apă, telefonie) sau a
celor care aprovizionează cu produse sau materiale contractate, cu consemnarea în REGISTRUL DE
ACCES ÎN UNITATE: ora, marca, număr de înmatriculare, durata staţionării, scopul, precum şi datele de
identificare ale conducătorului auto.
Intrarea elevilor de la ciclul primar se va face pe poarta dinspre IPJ. Elevii de la ciclul primar vor fi
preluați de la poarta școlii de către cadrele didactice de serviciu și monitorizate de către directorul adjunct
de serviciu.
b) Accesul cadrelor didactice, personalului tehnico-administrativ şi elevilor aparţinând
unităţii de învăţământ este permis numai în baza ecusonului , cu fotografie sau ,după caz, a carnetului de
elev emis de către conducătorul unităţii sau a semnului distinctiv care se prezintă în mod obligatoriu la
punctul de control
c) Este interzis accesul parintilor sau a persoanelor însoțitoare în școală, cu excepția cazurilor
când sunt convocați la ședințele cu părinții sau când sunt convocați la ședințe de către diriginți. Accesul
părinţilor este permis numai în baza identificării identităţii acestora şi a ecusonului ce se eliberează la
punctul de control cu consemnarea datelor în registru .
d) Accesul altor persoane este permis numai după obţinerea aprobării conducerii
unităţii de învăţământ, pe baza ecusonului care atestă calitatea de invitat/vizitator ce se păstrează şi
eliberează la punctul de control după efectuarea procedurilor de identificare şi înregistrare de către
personalul care asigură paza instituţiei . Persoanele care au primit ecusonul au obligaţia purtării acestuia
la vedere şi restituirii lui la punctul de control în momentul părăsirii unităţii .
e) Planul de pază al unităţilor de învăţământ se va întocmi de Conducerea unităţii de
învăţământ cu sprijinul organelor de specialitate ale poliţiei şi avizat de către acestea. Planul de pază va
cuprinde numărul necesar de posturi de paznici, cât şi modalitatea de colaborare între cele două instituţii
în situaţii deosebite.
f) Personalul de pază are obligaţia de a ţine o evidenţă riguroasă persoanelor străine
unităţilor de învăţământ preuniversitar care intră în incinta acestora şi de a consemna, în registrul ce se
păstrează permanent la punctul de control, datele referitoare la identitatea şi scopul vizitei.
g) Este interzis accesul în instituţie a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor
alcoolice sau a celor turbulente, precum şi a celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi liniştea
publică. De asemenea, se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini, a persoanelor cu arme sau
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obiecte contondente, cu substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor
inflamabile, cu publicaţii având caracter obscen sau instigator, precum şi cu stupefiante sau băuturi
alcoolice. Se interzice, totodată, comercializarea acestor produse în incinta şi în imediata apropiere a
unităţilor de învăţământ preuniversitar.
h) Personalul de pază şi cadrele didactice au obligaţia să supravegheze comportarea
vizitatorilor şi să verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi, pentru a nu fi lăsate sau abandonate obiecte
care, prin conţinutul lor, pot produce evenimente deosebite.
i) Elevii pot părăsi unitatea de învăţământ, în timpul desfăşurării programului şcolar,
numai cu aprobare.
j) După terminarea orelor de program şi în timpul nopţii, clădirile şcolare se vor încuia
de către personalul abilitat care va verifica, în prealabil, respectarea măsurilor adoptate pentru paza contra
incendiilor şi siguranţei imobilului.
Art. 143. Conducerea unităţii de învăţământ va stabili atribuţiile profesorilor de serviciu în
legătură cu supravegherea elevilor şi însoţirea, după caz, a persoanelor străine, menţinerea ordinei şi
disciplinei pe timpul desfăşurării programului de învăţământ, relaţiile cu personalul de pază pentru
preîntâmpinarea şi semnalarea oricărui caz de pătrundere ilicită în incintă:
- va informa organele abilitate de poliţie, patrula de jandarmi
despre producerea unor evenimente de natură să afecteze ordinea publică, precum şi despre prezenţa
nejustificată a unor persoane în şcoli sau în imediata apropiere a acestora, la telefon 112;
- va organiza instruirea elevilor, cadrelor didactice, personalului
tehnico-administrativ şi părinţilor pentru cunoaşterea şi aplicarea prevederilor regulamentului intern;
- va asigura, împreună cu diriginţii şi comitetele de părinţi ,
analize privind starea disciplinară şi măsurile educative sau administrative necesare;
- va aduce la cunoştinţa unităţii teritoriale de poliţie deplasările
în grup ale elevilor organizate în alte oraşe sau zone turistice, precum şi activităţile cultural-sportive din
sector, la care participă un număr mare de elevi;
- va asigura condiţii pentru ca, periodic, cadre ale poliţiei şi
jandarmeriei, ale centrului de prevenire şi combatere a consumului de droguri, să desfăşoare activităţi
pentru pregătirea anitiinfracţională a elevilor şi cadrelor didactice,prin prezentarea de acte normative noi
apărute şi cazuri petrecute în judeţul Dolj;
Art. 144. ( 1) Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin,
fiind direct răspunzători pentru paza şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredinţate, precum
şi pentru asigurarea ordinii în incinta unităţii de învăţământ;
(2) Consemnul general al personalului de pază va fi afişat în cancelarie şi la postul de pază
şi cuprinde îndatoririle celui care execută serviciul pe durata desfăşurării acestuia;
Art. 145. Pătrunderea fără drept în sediile instituţiilor publice de învăţământ preuniversitar se
pedepseşte conform prevederilor legale.

Capitolul XVIII. IGIENA, SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ
Art. 146. (1) Conducerea Colegiul National „CAROL I” se obligă să ia toate măsurile necesare
pentru protejarea vieţii si sănătăţii salariaţilor în toate aspectele legate de muncă.
(2) Măsurile privind securitatea si sănătatea în muncă nu creează obligaţii financiare pentru
angajaţi.
Art. 147.Colegiul National „CAROL I”, în calitate de angajator trebuie să asigure condiţii pentru
ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă si adecvată în domeniul securităţii si sănătăţii în
muncă, în special sub formă de informaţii si instrucţiuni de lucru, specifice locului de muncă si postului
sau:
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a) la angajare;
b) la schimbarea locului de muncă;
c) la schimbarea felului muncii;
d) la reluarea de către un angajat a activităţii după o întrerupere mai mare de 6 luni;
e) la introducerea unui nou echipament de muncă sau a unor modificări ale
echipamentului existent;
f) la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;
g) la executarea unor lucrări speciale;
h) în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu.
Art. 148.În vederea supravegherii sănătăţii angajaţilor, în relaţia cu cerinţele locului de muncă si
în mod particular cu factorii nocivi profesionali, medicul de medicină a muncii, va efectua controlul
medical la angajare, controlul medical periodic si examenul medical la reluarea activităţii, conform
contractului colectiv de muncă si reglementărilor legale specifice.
Art. 149. Drepturi şi obligaţii privind igiena şi securitatea în muncă:
(1) Colegiul National „CAROL I”, în calitate de angajator, are obligaţia să ia măsurile necesare
pentru :
a) asigurarea securităţii si protecţia sănătăţii lucrătorilor;
b) prevenirea riscurilor profesionale;
c) informarea si instruirea lucrătorilor;
d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securităţii si sănătăţii în muncă.
(2) Implementarea măsurilor privind securitatea si sănătatea în muncă se va face cu respectarea
următoarelor principii generale de prevenire:
a) evitarea riscurilor;
b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
c) combaterea riscurilor la sursă;
d) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveste proiectarea posturilor de muncă, alegerea
echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă si de producţie, în vederea reducerii monotoniei muncii,
a muncii cu ritm predeterminat si a diminuării efectelor acestora asupra sănătăţii;
e) adaptarea la progresul tehnic;
f) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos;
g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii,
condiţiile de muncă, relaţiile sociale si influenţa factorilor din mediul de muncă;
h) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă faţă de măsurile de protecţie individuală;
i) furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.
Art. 150. Ţinând seama de natura activităţilor din instituţie, Colegiul National „CAROL I”are
obligaţia:
a) să evalueze riscurile pentru securitatea si sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de
muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de muncă;
b) ca, ulterior evaluării prevăzute la lit.a) si dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum si metodele
de lucru si de producţie aplicate să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii si al protecţiei sănătăţii
lucrătorilor si să fie integrate în ansamblul activităţilor instituţiei si la toate nivelurile ierarhice;
c) să ia în considerare capacităţile lucrătorului în ceea ce priveste securitatea si sănătatea în muncă, când
îi încredinţează sarcini;
d) să asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii să facă obiectul consultărilor cu lucrătorii
si/sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveste consecinţele asupra securităţii si sănătăţii lucrătorilor,
determinate de alegerea echipamentelor, de condiţiile si mediul de muncă;
e) să ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat si specific, accesul să fie permis
numai lucrătorilor care au primit si si-au însusit instrucţiunile adecvate;

46

f) să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical si, după caz, a testării psihologice a
aptitudinilor, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute si să asigure controlul medical
periodic si, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării;
g) să asigure echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea si sănătatea lucrătorilor;
h) să asigure echipamente individuale de protecţie;
i) să acorde obligatoriu echipament individual de protecţie nou, în cazul degradării sau al pierderii
calităţilor de protecţie.
Art. 151.Fiecare lucrător trebuie să îsi desfăsoare activitatea, în conformitate cu pregătirea si
instruirea sa, precum si cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la
pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât si alte persoane care pot fi
afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
Art. 152.Serviciul administrativ are următoarele obligaţii:
a) să utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport si
alte mijloace de producţie;
b) să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat si, după utilizare, să îl înapoieze sau să
îl pună la locul destinat pentru păstrare;
c) să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice si
clădirilor, si să utilizeze corect aceste dispozitive;
d) să comunice imediat angajatorului si/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au
motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea si sănătatea lucrătorilor, precum si orice
deficienţă a sistemelor de protecţie;
e) să aducă la cunostinţă conducătorului locului de muncă si/sau angajatorului accidentele suferite de
propria persoană;
f) să coopereze cu angajatorul si/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face
posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă si inspectorii sanitari,
pentru protecţia sănătăţii si securităţii lucrătorilor;
g) să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite
angajatorului să se asigure că mediul de muncă si condiţiile de lucru sunt sigure si fără riscuri pentru
securitate si sănătate, în domeniul sau de activitate;
h) să îsi însusească si să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii si sănătăţii în muncă si
măsurile de aplicare a acestora;
i) să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă si inspectorii sanitari.
Art. 153.(1) Colegiul National „CAROL I”desemnează unul sau mai mulţi lucrători pentru a se
ocupa de activităţile de protecţie si de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din instituţie,
denumiţi în continuare lucrători desemnaţi.
(2) Lucrătorii desemnaţi trebuie să aibă, în principal atribuţii privind securitatea si sănătatea în
muncă si, cel mult, atribuţii complementare.
Art.154.(1) Lucrătorii au dreptul de a desemna, alege sau selecta un reprezentant al acestora
denumit în continuare reprezentant al lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securităţii si
sănătăţii lucrătorilor, ce îi reprezintă pe acestia. În ceea ce priveste problemele referitoare la protecţia
securităţii si sănătăţii lucrătorilor în muncă.
(2) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii si sănătăţii
lucrătorilor au dreptul să solicite angajatorului să ia măsuri corespunzătoare si să prezinte propuneri în
acest sens, în scopul diminuării riscurilor pentru lucrători si/sau al eliminării surselor de pericol.
(3) Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii si sănătăţii
lucrătorilor sau lucrătorii însisi nu pot fi prejudiciaţi din cauza activităţilor la care participă, în această
calitate.
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Art. 155.Exercitarea atribuţiilor personalului medical de medicină a muncii se efectuează în
conformitate cu prevederile contractului de prestaţii medicale de medicină a muncii si cu reglementările
Ministerului Sănătăţii Publice.
Art. 156. Comitetul de securitate si sănătate în muncă
Scopul comitetului de securitate si sănătate în muncă este acela de a asigura implicarea salariaţilor la
elaborarea si aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii.
Art. 157.Comitetul de securitate si sănătate în muncă are următoarele atribuţii:
a) urmăreste modul în care se aplică si se respectă reglementările legale privind securitatea si sănătatea în
muncă;
b) analizează factorii de risc de accidentare si îmbolnăvire profesională, existenţi la locurile de muncă;
c) efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă si îmbolnăvirilor profesionale;
d) efectuează inspecţii proprii privind aplicarea si respectarea normelor de securitate si sănătate în muncă;
e) informează inspectoratele de protecţie a muncii despre starea protecţiei muncii în propria unitate;
f) realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale
procesului de producţie (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate etc.), cu implicaţii
în domeniul protecţiei muncii;
g) verifică aplicarea normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protecţie,
ţinând seama de factorii de risc identificaţi;
h) verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de muncă, ce au
avut ca efect diminuarea capacităţii de muncă;
i) coordonează măsurile de securitate si sănătate în muncă si în cazul activităţilor care se desfăsoară
temporar, cu o durată mai mare de 3 luni.
Art. 158.(1) La nivelul Colegiului Naţional „CAROL I” se va constitui un comitet de securitate si
sănătate în muncă, cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor în elaborarea si aplicarea deciziilor în
domeniul protecţiei muncii.
(2) Acest comitet va prevedea măsuri specifice, periodicitatea, metodologia, obligaţiile ce revin
angajatorului si salariaţilor în conformitate cu reglementările Ministerului Muncii, Familiei si Egalităţii de
Sanse. Timpul aferent acestor activităţii, inclusiv orele de instructaj, se includ în timpul de muncă.
Art. 159.(1) Convocarea Comitetului de Securitate si Sănătate în Muncă se face la cererea
directorului sau a persoanei împuternicite de acesta, ori de câte ori este necesar.
(2) Întrunirea Comitetului de Securitate si Sănătate în Muncă se convoacă cu cel puţin 5 zile
înainte, când se transmite si ordinea de zi stabilită.
(3) Comitetul de Securitate si Sănătate în Muncă este legal întrunit dacă sunt prezenţi cel puţin
jumătate plus unu din numărul membrilor si ia hotărâri cu votul a 2/3 din numărul membrilor prezenţi.
(4) La fiecare întrunire se întocmeste un proces verbal semnat de participanţi.
Art. 160. Igiena în muncă
Colegiul National „CAROL I se obligă să acorde în mod gratuit materialele igienico-sanitare
necesare păstrării igienei la locul de muncă, precum si echipamentele necesare pentru efectuarea de către
angajaţi a activităţii în condiţii specifice (de exemplu, mănusi de unică folosinţă, măsti, etc.)

Capitolul XIX. MEDIEREA CONFLICTELOR
Art. 161. Pentru medierea conflictelor intre membrii comunitatii unităţii de învăţămînt, respectiv intre
acestia si Colegiul Naţional „CAROL I”, ca institutie, unitatea constituie o Comisie de Mediere a
Conflictelor, formata din 3 – 5 membri, dintre care unul are rolul de presedinte, toti fiind numiti prin
hotararea Consiliului de administratie.
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Capitolul XX. DISPOZIŢII FINALE
Art.162. Prezentul regulament se completează cu prevederi specifice, în urma dezbaterii acestora
în Consiliul profesoral şi aprobării lor în Consiliul de administraţie
Art.163. Prezentul regulament/modificările aduse intră în vigoare la data aprobării de către
Consiliul de administraţie.
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