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CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. 

Regulamentul intern este un act normativ intern şi cuprinde prevederi specifice condiţiilor 

concrete de desfăşurare a activităţii Colegiului Agricol şi de Industrie Alimentară „Vasile 

Adamachi” din Iași în conformitate cu: 

 Constituţia României, 

 Legea educației naționale nr.1/5 ianuarie 2011, modificată şi completată prin OUG nr. 

21/2012, OUG nr.14/2013, OUG nr.117/2013, OUG nr.103/2013, OUG nr.16/2014, 

precum şi OUG nr.49/2014,   

 Legea 53 /2003 Codul muncii, modificat şi completat prin Legea nr.40/2011, 

 Legea nr.284/28 decembrie 2010 – Legea-cadru privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 63/10 mai 2011 privind încadrarea şi salarizarea personalului didactic şi 

didactic auxiliar din învăţământ;   

 Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,   

 Legea 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 

 Legea nr. 319/14 iulie 2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă,   

 OUG nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei cu modificările şi completările 

ulterioare,   

 HG nr.1534/25 noiembrie 2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi  a 

indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii învăţământului 

preuniversitar,   

 Ordinul MECTS nr. 6143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de  

evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, modificat şi 

completat prin Ordinul MEN nr. 3597/2014 pentru modificarea și completarea 

Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar,   

 Ordinul MECTS nr. 5132/10 septembrie 2009 privind aprobarea prevederilor 

metodologice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii specific funcţiei de diriginte;   

 Ordinul MEC nr. 3337/08 martie 2002 privind activitatea desfăşurată de consilierul 

pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare în cadrul unor unităţi de 

învăţământ preuniversitar;   

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământ preuniversitar 

aprobat cu Ordinul MENCS 5079 / 2016. 

 Contractul colectiv de muncă-unic la nivel de sector de activitate învăţământ 

preuniversitar înregistrat la MMFPS nr.59276/02 noiembrie 2012. 

 OM 4472/ 10.08.2016, privind statutul elevului.  

 

Art. 2. 

La nivelul colegiului se vor respecta principiile reieşite din Declaraţia Universală a Drepturilor 

Omului, Constituţiei României, Legii 53/2003, Legii 272/2004, referitoare la nediscriminare şi 

la înlăturarea oricăror forme de încălcare a demnităţii umane şi profesionale.  

 

Art. 3. 

Structura Regulamentului intern este în conformitate cu Legea nr. 53/2003, titlul XI – 

Răspunderea juridică, capitol I – Regulamentul intern, art. 241, 242 . 

 

Art. 4. 
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Propunerea şi dezbaterea Regulamentului intern se realizează conform Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, conform cu ORDINUL  Nr. 

5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 

Art. 5. 

Aprobarea Regulamentului intern se realizează de către Consiliul de administraţie, numai după 

dezbaterea în Consiliul Profesoral, cu participarea reprezentanţilor organizaţiei sindicale, 

conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

. 

 

Art. 6. 

Orice modificare ce intervine în acest Regulament intern este supus procedurilor art. 244 din 

Legea 53/2003 . 

 

Art. 7. 

Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii şi se aplică personalului de conducere, 

personalului didactic, personalului didactic auxiliar, nedidactic, elevilor şi părinţilor elevilor 

Colegiului Agricol şi de Industrie Alimentară,,Vasile Adamachi” din Iași. 

 

Art. 8. 

Orice angajat sau elev interesat poate sesiza Consiliul de administraţie şi Comisia paritară cu 

privire la dispoziţiile Regulamentului intern, în măsura în care poate face dovada încălcării 

unui drept conform legii 53/2003 art. 245 (1) 

 

Art.9. 

La Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară,,Vasile Adamachi” din Iași funcţionează 

compartimentul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.  

 

Art. 10. 

Relaţiile funcţionale dintre cele trei compartimente sunt stabilite prin Organigrama unităţii.  

 

Art. 11. 

La Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară,,Vasile Adamachi” din Iași formaţiunile de 

studiu sunt organizate pe clase. 

 

Art. 12. 

 (1) La Colegiul Agricol si de Industrie Alimentară,,Vasile Adamachi” din Iași programul de 

studiu se desfăşoară într-un singur schimb, între 8:00-15:00. 

             (2) Ora de curs este de 50 minute, cu pauză de 10 minute după fiecare oră, după a treia 

oră de curs pauza fiind de 20 minute.  

             (3) Cursurile și practica elevilor se desfăşoară în cabinete, laboratoare, săli de clasă, 

sala de sport, terenuri de sport, ferma didactică. 

             (4)Durata orelor şi a pauzelor poate fi modificată doar cu aprobarea inspectorului 

şcolar general, la propunerea Consiliului de administraţie. 

 

 

 

CAPITOLUL II 

MANAGEMENTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
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Art. 13. 
Conducerea Colegiului Agricol şi de Industrie Alimentară,,Vasile Adamachi” este asigurată în 

conformitate cu prevederile din Legea educației național nr.1/5 ianuarie 2011, modificată şi 

completată prin OUG nr.21/2012, OUG nr.14/2013, OUG nr.117/2013, OUG 

nr.103/2013,OUG nr.16/2014, precum şi OUG nr.49/2014 şi a Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor din învăţământ preuniversitar aprobat cu Ordinul MENCS nr. 5079/ 

2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 720 / 19.09.2016. 

 

Art. 14  

Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară,,Vasile Adamachi” este  unitate de învăţământ cu 

personalitate juridică și este condusă de consiliul de administraţie, de director şi de directoul 

adjunct.  

    (1) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se 

consultăcu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale afiliate federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ 

preuniversitar, care au membri în unitate, consiliul reprezentativ al părinţilor şi/sau asociaţia 

părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu 

reprezentanţii operatorilor economici implicaţi în susţinerea învăţământului profesional şi 

tehnic şi/sau în desfăşurarea instruirii practice a elevilor. 

 

Art. 15 Consiliul de administraţie 

 

(1) Consiliul de Administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ. 

Consiliul de Administraţie funcţionează şi are atribuţiile conform OMENCS nr. 5079 / 

31.08.2016 referitor la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar.  

(2) Consiliul de administraţie are în componenţă 9 membri: 

 

 PREŞEDINTE– director: Beatrice Carmen Zelinschi 

 MEMBRI  

- 3 cadre didactice cu calităţi manageriale şi performanţe profesionale respectiv: Axinte 

Lorica, Grădinaru Doina, George-Sorin Turiță 

- 1 reprezentant al   Consiliului Local Iaşi respectiv domnul: Paul Boișteanu  

- 1 reprezentant al Primăriei Municipiului Iași- d-na Mihăilescu Elena 

- 1 reprezentant al părinților – d-na Moisa Mariana 

- 2 reprezentanți ai agenților economici, respectiv – Pascal Ioan Marian –SC 

Autopadova  SRL și Potolincă Cristina – SC Panifcom SA  

 

(3) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar şi când este cazul în ședințe extraordinare şi 

are competenţele conform OMENCS nr. 5079 / 31.08.2016 referitor la Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

(4) La şedinţele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de observatori, 

reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate 

învăţământ preuniversitar din unitatea de învăţământ. 

(5) La şedinţele consiliului de administraţie în care se dezbat aspecte privind elevii, 

preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul 

consiliului şcolar al elevilor, care are statut de observator 

Directorul  

Art.16 
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(1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate  

cu legislația privind învățământul în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al 

unității de învățământ, precum și cu prevederile prezentului regulament.  

(2) Drepturile, îndatoririle şi atribuţiile directorului sunt cele prevăzute în art. 97, din Legea 

Educației Naționale nr. 1/5 ianuarie 2011, modificată şi completată, cu actele normative 

elaborate de MENCȘ dispoziţiile ISJ şi Regulamentul de organizare şifuncţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar. 

(3) Asigură aplicarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale, a Regulamentelor şcolare, 

aHotărârilor şi Ordonanţelor Guvernului României, a ordinelor şi instrucţiunilorMinisterului 

Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice, a dispoziţiilor Inspectoratului Şcolar al judeţului 

Iași,a măsurilor adoptate de Consiliul de administraţie şi a Consiliului profesoral. 

 

Directorul adjunct 

Art. 17 

  (1) Funcţia de director adjunct al unităţii de învăţământ de stat se ocupă, conform legii, prin 

concurs public, susţinut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de 

experţi în management educaţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director adjunct se 

organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi 

cercetării ştiinţifice. 

(2) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract de management 

educaţional, anexă la metodologia prevăzută la art. 20 alin. (4), şi îndeplineşte atribuţiile 

stabilite prin fişa postului, anexă la contractul de management educaţional, precum şi atribuţiile 

delegate de director pe perioade determinate.  

 (3) Directorul adjunct exercită, prin delegare, toate atribuţiile directorului, în lipsa acestuia.   

 (4) Directorul adjunct întocmeşte propriul plan managerial conform fişei postului, în 

concordanţă cu planul managerial al directorului şi cu planul de dezvoltare instituţională. 

 (5) Atribuţiile sunt stabilite conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011 şi Regulamentului 

deorganizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS 

5079/ 2016. 

 

CAPITOLUL III 

PERSONALUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Dispoziţii generale   

Art.18 

(1) La Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”, personalul este format 

din personal didactic de conducere, didactic de predare şi de instruire practică, didactic auxiliar 

şi personal nedidactic. 

(2) Selecţia personalului didactic, a celui didactic auxiliar şi a celui nedidactic din unităţile de 

învăţământ se face conform normelor specifice fiecărei categorii de personal. 

(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic din Colegiul 

Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” se realizează prin încheierea 

contractului individual de muncă cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul său legal. 

Art. 19 

(1) Drepturile şi obligaţiile personalului din colegiu sunt reglementate de legislaţia în vigoare. 

(2) Personalul din Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”trebuie să 

îndeplinească condiţiile de studii cerute pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere 

medical. 



6 

 

(3) Personalul din Colegiul Agricol și de Indu strie Alimentară „Vasile Adamachi”trebuie să 

aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită 

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

(4) Personalului din Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”îi este 

interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului, viaţa 

intimă, privată şi familială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate.  

(5) Personalului din Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”îi este 

interzis să aplice pedepse corporale, precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional 

copiii/elevii şi/sau colegii. 

(6) Personalul din Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”are obligaţia 

de a veghea la siguranţa copiilor/elevilor, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a 

activităţilor şcolare şi extracurriculare/extraşcolare.  

(7) Personalul din Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi”are obligaţia 

să sesizeze, după caz, instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia 

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor 

copiilor/elevilor, inclusiv în legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică 

şi psihică.  

Art. 20 

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

funcţii şi prin proiectul de încadrare ale fiecărei unităţi de învăţământ. 

(2) Prin organigrama unităţii se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, 

organismele consultative, catedrele, comisiile şi celelalte colective de lucru, compartimentele 

de specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare. 

 (3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an şcolar, se aprobă de către 

consiliul de administraţie şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ.     Art. 21 

 (2) La nivelul structurilor arondate unităţilor de învăţământ se pot constitui subcomisii şi 

colective de lucru proprii. Conform regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ, acestea sunt integrate în organismele corespunzătoare de la nivelul acesteia.  

Art. 22 

Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi în colective/comisii 

de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare şi cu 

prevederile prezentului regulament. Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de 

învăţământ cuprinde prevederi specifice referitoare la organizarea şi funcţionarea catedrelor, 

comisiilor şi colectivelor.  

Art. 23 
Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care 

se află în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama unităţii 

de învăţământ. 

Art. 24 

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează, de regulă, următoarele 

compartimente/servicii de specialitate: secretariat, financiar, administrativ, precum şi alte 

compartimente sau servicii, potrivit legislaţiei în vigoare.   

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV 
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PERSONALUL DIDACTIC 

 

Art. 25 

(1) Personalul didacticdin învăţământul preuniversitar are responsabilităţile, drepturile şi 

obligaţiile prevăzute de Legea nr.1/5 ianuarie 2011, modificată şi completată prin OUG 

nr.21/2012, OUG nr.14/2013, OUG nr.117/2013, OUGnr.103/2013, OUG nr.16/2014, precum 

şi OUG nr.49/2014, Legea 53 /2003 Codul muncii, modificat şi completat prin Legea 

nr.40/2011, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământ 

preuniversitar aprobat cu Ordinul MENCS 5079 / 2016, Regulamentul de organizare a practicii 

pedagogice aprobat prin Ordinul MEN nr.3312/1998, Instrucţiunile privind organizarea 

practicii pedagogice precizate deanexa nr. 5 din Ordinul MECTS nr.5347/2011 şi modificate 

si completate prin anexa nr. 1 a Ordinului MEN nr. 4927/2013, Contractul colectiv de muncă-

unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar înregistrat la MMFPS 

nr.59276/02 noiembrie 2012, precum şi cele specifice stabilite prin prezentul regulament. 

(2) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condiţiile de studii 

cerute pentru postul ocupat şi să fie apt din punct de vedere medical.      

Art.26. 

Pentru încadrarea şi menţinerea în funcţie, personalul didactic are obligaţia să prezinte un 

certificat medical, eliberat pe un formular specific, aprobat prin ordin comun al ministrului 

educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice şi ministrului sănătăţii. 

Art. 27. 

Normarea personalului didactic 

(1) Activitatea personalului didactic de predare se realizează într-un interval de timpzilnic de 

8 ore, respectiv 40 de ore pe săptămână, şi cuprinde: 

a) activităţi didactice de predare - învăţare-evaluare şi de instruire practică şi examene de 

final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învăţământ – 18 ore; 

b) activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică: 

- pregătirea activităţii didactice de predare-învăţare şi evaluare –10 ore; 

- participarea la activităţi metodice ale comisiei – 1 oră, 

-participarea la activitatea de formare la nivelul consiliului profesoral cutemă, cercuri 

pedagogice –1 oră; 

c) activităţi de educaţie, complementare procesului de învăţământ: mentorat, şcoala după 

şcoala, învăţare pe tot parcursul vieţii: 

- serviciul pe şcoala - 2 ore, 

- consilierea elevilor sau activităţi de tip „şcoala după şcoală” – 2 ore, 

- învăţarea pe tot parcursul vieţii ( informare /documentare de specialitate, participare la 

conferinţe, simpozioane, seminarii, stagii de formare ) – 2ore, 

- participarea la activităţi de cooperare interinstituţională – 1 oră, 

- pregătirea pentru examenele naţionale şi/sau concursuri şcolare – 1 oră, 

- activităţi cultural-artistice, cercuri – 2 ore. 

(2) Structura normei personalul didactic trebuie să cuprindă în afara orelor de predare: 

a) studiul planurilor de învăţământ, a programelor şcolare, a manualelor şcolare; 

b) pregătire de specialitate şi metodică; 

c) pregătirea individuală a lecţiilor ce urmează a fi predate prin proiectarea unităţilor 

deînvăţare (profesorii care nu au definitivarea în învăţământ sau toţi profesorii pentru 

lecţiile de recapitulare, indiferent de vechimea în învăţământ); 

d) participarea la simulările examenelor naționale, precum și la examenele naționale. 

(3 ) Alte activităţi în şcoală şi în afara acesteia : 

a) activităţi extracurriculare; 

b) consultaţii şi meditaţii; 
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c) participarea la activităţile de formare organizate în şcoală prin consiliul profesoral, 

colectivul de catedră metodică, comisia metodică a diriginţilor; în afara şcolii prin 

cercuri pedagogice, schimburi de experienţă, consultaţii, conferinţe, simpozioane, 

cercuri de informare ştiinţifică, cursuri de formare la nivel judeţean sau naţional, în 

funcţie de necesitatea de formare sau interese; 

d) îndeplinirea unor sarcini suplimentare care pot fi stabilite prin fişa postului (membru 

în comisiile pe domenii care sunt organizate în cadrul liceului). 

 

Art.28. 
Se interzice personalului didactic de predare să condiţioneze evaluarea copiilor/elevilor sau 

calitatea prestaţiei didactice la grupă/clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje de la copii/elevi 

sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite de organele abilitate, se 

sancţionează conform legii.      

Art.29. 

În unităţile de învăţământ se organizează permanent, pe durata desfăşurării cursurilor, serviciul 

pe şcoală al personalului didactic de predare şi instruire practică, în zilele în care acesta are 

cele mai puţine ore de curs. Atribuţiile personalului de serviciu sunt stabilite prin regulamentul 

de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de dimensiunea perimetrului 

şcolar, de numărul elevilor şi de activităţile specifice care se organizează în unitatea de 

învăţământ.   

 

CAPITOLUL V 

PERSONALUL NEDIDACTIC 

ART. 30  

(1) Personalul nedidactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de 

contractele colective de muncă aplicabile.  

(2) Organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice dintr-o unitate 

de învăţământ sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ 

aprobă comisiile de concurs şi validează rezultatele concursului. 

 (3) Angajarea personalului nedidactic în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică se 

face de către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea contractului 

individual de muncă.  

ART. 31 
(1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată, de regulă, de administratorul de 

patrimoniu. 

(2) Programul personalului nedidactic se stabileşte de către administratorul de patrimoniu 

potrivit nevoilor unităţii de învăţământ şi se aprobă de către directorul/directorul adjunct al 

unităţii de învăţământ.   

(3) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În 

funcţie de nevoile unităţii, directorul poate solicita administratorului de patrimoniu schimbarea 

acestor sectoare.  

(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât 

cele necesare unităţii de învăţământ.  

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

compartimentului administrativ, desemnată de către director, trebuie să se îngrijească, în limita 

competenţelor, de verificarea periodică a elementelor bazei materiale a unităţii de învăţământ, 

în vederea asigurării securităţii copiilor/elevilor/personalului din unitate.   

 

CAPITOLUL VI 

EVALUAREAPERSONALULUI DIN UNITATATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
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ART. 32 
(1) Evaluarea personalului se face conform legislaţiei în vigoare şi a contractelor colective de 

muncă aplicabile.  

(2) Inspectoratul şcolar realizează evaluarea periodică a resursei umane din unităţile de 

învăţământ preuniversitar, potrivit prevederilor legale în vigoare.  

ART. 33 

(1) Evaluarea personalului didactic se realizează, în baza fişei de evaluare adusă la cunoştinţă 

la începutul anului şcolar.  

(2) Evaluarea personalului nedidactic se realizează la sfârşitul anului calendaristic.  

(3) Conducerea unităţii de învăţământ va comunica în scris personalului didactic/nedidactic 

rezultatul evaluării conform fişei specifice.   

 

 

CAPITOLUL VII 

RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A PERSONALULUI DIN UNITATEA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

ART. 34 
Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi cel de conducere răspund disciplinar 

conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

ART. 35     Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 

53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL VIII  

ORGANISME FUNCȚIONALE ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE CADRELOR 

DIDACTICE 

 

CAPITOLULVIII.1 

Organisme funcţionale la nivelul unităţii de învăţământ 

Art.36. 

Consiliul profesoral 
(1) Consiliul profesoral funcţionează şi are atribuţiile conform OMENCS nr. 

5079/19.09.2016 referitor la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar. 

(2) Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi 

de instruire practică, cu norma de bază în unitatea şcolară, titular şi suplinitor. 

(3) Consiliul profesoral are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. 

(4) Directorul este preşedintele Consiliului Profesoral. 

(5) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea 

directorului sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare şi 

instruire practică. 

(6) Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a Consiliului profesoral este de 2/3 

din numărul total al membrilor. 

(7)Participarea la Consiliul Profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice. 

Absenţa nemotivată de la şedinţele Consiliului profesoral se consideră abatere disciplinară. 

 (8) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din 

numărul total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, şi sunt obligatorii 

pentru personalul unităţii de învăţământ, precum şi pentru copii, elevi, 

părinţi/tutori/reprezentanţi legali. 

(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi participanţii au obligaţia să 

semneze procesul-verbal de şedinţă. 
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Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 

 a) analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului 

din unitatea de învăţământ, care se face public; 

b) alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie;  

c) dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare 

instituţională al unităţii de învăţământ; 

d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate semestrial şi anual, precum şi eventuale completări 

sau modificări ale acestora; 

e) aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de fiecare /profesor-

diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi 

corigenţe; 

f) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri, 

potrivit prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

g) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic din unitatea de 

învăţământ, conform reglementărilor în vigoare; 

h) validează notele la purtare mai mici de 7, respectiv mai mici de 8  

i) avizează oferta de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar următor şi o propune spre 

aprobare consiliului de administraţie;  

j) avizează proiectul planului de şcolarizare;  

 k)validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza 

cărora se stabileşte calificativul anual 

l) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 

calităţii, în condiţiile legii;  

Documentele consiliului profesoral sunt: 

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral; 

b) convocatoare ale consiliului profesoral; 

c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele 

proceselor-verbale.   

Art.37. 

Consiliul clasei   

(1) Consiliul clasei funcţionează în învățământul liceal și profesional și este constituit din 

totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat 

al comitetului de părinţi al clasei, cu excepţia claselor din învăţământul postliceal şi, pentru 

toate clasele, şi a reprezentantului elevilor clasei respective, desemnat prin vot secret de către 

elevii clasei, conform art.60 din OMENCS 5079/2016 privind organizarea și funcționarea 

unităților de învățământ preuniversitar.   

(2) Preşedintele consiliului clasei este profesorul diriginte.  

(3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este necesar, la 

solicitarea profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor. 

Consiliul clasei are următoarele obiective: 
a) armonizarea activităţilor didactice cu nevoile educaţionale ale elevilor;  

b) evaluarea obiectivă a progresului educaţional al elevilor; 

c) coordonarea intervenţiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării 

rezultatelor elevilor, în sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite pentru colectivul 

clasei;  

d) stabilirea şi punerea în aplicare a modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de 

învăţare;  

e) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe.   

Consiliul clasei are următoarele atribuţii:  

a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev; 
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b) stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cuprobleme de învăţare sau de comportament, 

cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;  

c) stabileşte notele/calificativele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de frecvenţa 

şi comportamentul acestora în activitatea şcolară şi extraşcolară; propune consiliului profesoral 

validarea notelor mai mici de 7,00. 

 d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 

e) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea profesorului 

diriginte sau a cel puţin 1/3 dintre părinţii elevilor clasei; 

f) analizează abaterile disciplinare ale elevilor şi propune profesorului diriginte, sancţiunile 

disciplinare prevăzute pentru elevi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

(1) Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi adoptă 

hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi. 

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

procesul-verbal de şedinţă. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale 

consiliilor clasei, constituit la nivelul unităţii de învăţământ, pe fiecare nivel de învăţământ. 

Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Registrul de 

procese-verbale al consiliilor clasei este însoţit de un dosar care conţine anexele proceselor, 

numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. 

Documentele consiliului clasei sunt: 

a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului clasei; 

b) convocatoarele la şedinţele consiliului clasei; 

c) registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoţit de dosarul cu anexele proceselor-

verbale. 

 

CAPITOLUL VIII.2. 

Responsabilităţi ale personalului didactic în unitatea de învăţământ 

Art.38. 

Atribuțiile personalului didactic 

(1) Personalul din învăţământul preuniversitar trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în 

concordanţă cu valorile pe care trebuie să le transmită copiilor/elevilor, o vestimentaţie decentă 

şi un comportament responsabil. 

(2) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură 

să afecteze imaginea publică a copilului/elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia 

sau ale celorlalţi salariaţi din unitate. 

(3) Personalului din învăţământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, 

precum şi să agreseze verbal, fizic sau emoţional copiii/elevii şi/sau colegii. 

(4) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia de a veghea la siguranţa 

copiilor/elevilor, pe parcursul desfăşurării programului şcolar şi a activităţilor şcolare şi 

extracurriculare/extraşcolare. 

(5) Personalul din învăţământul preuniversitar are obligaţia să sesizeze, după caz, instituţiile 

publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de asistenţă socială şi 

protecţia copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copiilor/elevilor, inclusiv în 

legătură cu aspecte care le afectează demnitatea, integritatea fizică şi psihică. 

Art.39.   

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

legii. 

Art.40. 
Atribuțiile obligatorii ale personalului didactic sunt: 

(1) În şcoală : 
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a) să realizeze corect (conform precizărilor făcute în cadrul Consfătuirilor anuale) documente 

de planificare; 

b) să realizeze efectiv orele de predare la clasă conform programei şcolare, planificărilor 

calendaristice şi orarului şcolii; personalul didactic debutant are obligaţia de a întocmi şi 

prezenta proiecte de lecţie pentru fiecare oră de curs, iar personalul didactic care a obținut 

definitivarea în învățământ are obligația de a elabora schița de proiect didactic pentru fiecare 

oră de curs; directorul sau directorul adjunct poate decide înlocuirea de la oră a profesorului 

care nu poate prezenta documentul de proiectare, urmând ca ora să fie tăiată; 

c) să valorifice integral şi cu maximum de eficienţă cele 50 de minute afectate orei de curs; 

d) să utilizeze în cadrul demersului didactic cu precădere metode de învățare centrate pe elev, 

în scopul creșterii eficienței acesteia și lămuririi tuturor aspectelor temei propuse spre învățare; 

e) să realizeze evaluarea nivelului de pregătire a elevilor, pe baza standardelor naționale 

de evaluare de la fiecare disciplină de studiu și prin utilizarea unor instrumente variate de 

evaluare, în scopul aprecierii obiective şi cu discernământ a activităţii elevilor, conform 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

f) să noteze ritmic munca elevilor, furnizând informaţii despre modul în care îşi pot 

îmbunătăţii activitatea; 

g) să manifeste empatie, onestitate, flexibilitate comportamentală, demnitate în relaţiile 

cu elevii conform Legii 275/2004 cu privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

h) să-și asume și să respecte integral Codul deontologic al Colegiului Agricol şi de Industrie 

Alimentară “ Vasile Adamachi”. 

 i) să încheie situaţia şcolară a elevilor, să participe la susţinerea examenului de corigenţe, de 

diferenţă şi pentru elevii amânaţi şi a altor examene organizate de instituție; 

j) să anunţe în timp util nevoia de a utiliza mijloacele audio- vizuale, a aparatele şi 

echipamentele aflate în dotarea școlii, precum şi nevoia de efectuare a lucrărilor practice 

(experienţe, demonstraţii, lucrări de laborator) în conformitate cu conţinuturile şi resursele 

disponibile în alte spații decât cel al clasei; 

k) să respecte normele de sănătate şi securitate în muncă, precum şi pe cele de prevenire 

şi stingere a incendiilor în toate activitățile desfășurate; 

l) să participe la şedinţele şi activităţile Consiliului de Administraţie, când este solicitat; 

m) să participe la toate şedinţele şi activităţile Consiliului profesoral; 

n) să participe la activităţile comisiilor pe domenii şi probleme din care face parte sau la care 

este convocat de directori; 

o) să anunţe cu promptitudine conducerea liceului când nu poate participa la cursuri, pentru a 

putea fi înlocuit; 

p) să completeze zilnic condica de prezenţă consemnând tema lecției realizate și confirmând 

prin semnătură efectuarea orelor; 

q) să anunţe de urgenţă directorii/profesorul de serviciu pentru orice neregulă constatată sau 

dacă observă persoane străine suspecte în incinta şcolii; 

r) să anunţe de urgenţă directorii/dirigintele dacă observă comportamente suspecte ale 

elevilor; 

s) profesorul este obligat să nu învoiască sub nici o formă elevii de la ora de curs, să nu 

elimine elevii din oră, să primească elevii la ora de curs dacă întârzie, consemnând la fiecare 

oră de curs absența elevilor; 

t) să informeze dirigintele clasei cu regularitate neparticiparea elevilor la cursuri; 

u) să colaboreze cu toată echipa pedagogică a clasei pentru asigurarea reuşitei elevilor; 

v) să creeze în timpul demersului didactic un climat afectiv-emoţional bun prin: 

 stimularea interesului pentru cunoaştere; 

 satisfacerea reuşitei fiecărui elev; 

 crearea unui climat de dialog autentic; 
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 încurajarea manifestării originalităţii, gândirii creatoare; 

 evidenţiere şi recunoaşterea meritelor; 

 valorificarea aspectelor pozitive; 

 manifestarea simţului echilibrului şi umorului; 

 acordare de ajutor şi îndrumare diferenţiată; 

w) să aibă o ţinută decentă, curată; 

x) să nu utilizeze telefonul mobil în timpul orelor; 

y) fiecare profesor are datoria să prezinte atunci când este solicitat: 

 planificările calendaristice; 

 caietele elevilor; 

 evaluări, teste aplicate cuprinse în portofoliul de înregistrare a progresului elevilor; 

 alte instrumente de cunoaștere a personalității elevilor; 

 produse ale activității elevilor. 

 

Art. 41. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 

 (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează 

activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi 

extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu responsabilul comisiei de 

învăţământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia de părinţi, cu reprezentanţi 

ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali. 

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele 

atribuţii: 

a) coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea educativă nonformală din unitatea de 

învăţământ; 

b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale 

clasei/grupei; 

c) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, 

precum şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor şi părinţilor; 

d) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ; 

 (2) Atribuţii specifice : 

a) participă la şedinţele Comisiei Metodice a Diriginţilor; 

b) oferă consultanţă în elaborarea tematicii activităţilor din orele de dirigenţie; 

c) asigură relaţia cu Structurile reprezentative. 

 

Art.42. Profesorul diriginte 

 

(1) Profesorul diriginte coordonează activitatea clasei din învăţământul liceal, profesional şi 

postliceal.  

(2) Un cadru didactic poate îndeplini atribuţiile de profesor diriginte la o singură formaţiune 

de studiu.  

  

Art.43.  

(1) Profesorii diriginţi sunt numiţi, anual, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza 

hotărârii consiliului de administraţie, după consultarea consiliului profesoral. 

(2) La numirea profesorilor diriginţi se are în vedere principiul continuităţii, astfel încât o 

formaţiune de studiu să aibă acelaşi diriginte pe parcursul unui nivel de învăţământ. 

(3) De regulă, poate fi numit profesor diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are 

cel puţin o jumătate din norma didactică în unitatea de învăţământ şi care predă la clasa 

respectivă. 
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(4) Pot fi numiţi ca profesori diriginţi şi cadrele didactice din centrele şi cabinetele de asistenţă 

psihopedagogică 

Art.44.  
(1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute în fişa postului cadrului didactic.  

(2) Profesorul diriginte realizează, semestrial şi anual, planificarea activităţilor conform 

proiectului de dezvoltare instituţională şi nevoilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care 

îl coordonează.  

(3)Planificarea se avizează de către directorul unităţii de învăţământ. Activităţile de suport 

educaţional, consiliere şi orientare profesională sunt obligatorii şi sunt desfăşurate de 

profesorul diriginte în cadrul orelor de consiliere şi orientare, orelor de dirigenţie sau în afara 

orelor de curs, după caz. 

(4) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare 

profesională pentru elevii clasei. Activităţile se referă la:  

 a) teme stabilite în concordanţă cu specificul vârstei, cu interesele sau solicitările elevilor, pe 

baza programelor şcolare în vigoare elaborate pentru aria curriculară "Consiliere şi orientare"; 

 b) teme de educaţie în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor 

naţionale, precum şi în baza parteneriatelor încheiate de ministerul educaţiei cu alte ministere, 

instituţii şi organizaţii.   

(5) Orele destinate activităţilor de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională se 

consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice conform planificării aprobate de 

directorul unităţii.   

(6) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi educative extraşcolare, pe care le stabileşte după 

consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate 

pentru colectivul de elevi.   

Art.45. 
(1) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, 

profesorul diriginte stabileşte cel puţin o oră în fiecare lună în care se întâlneşte cu aceştia, 

pentru prezentarea situaţiei şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau 

comportamentale specifice ale acestora.  

 (2) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginţilor cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali 

de la fiecare formaţiune de studiu se aprobă de către director, se comunică elevilor şi părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali ai acestora şi se afişează la avizierul şcolii.      

 

Art.46. 

Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:  

1. organizează şi coordonează:  

a) activitatea colectivului de elevi;  

b) activitatea consiliului clasei;  

c) întâlniri cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de 

câte ori este cazul; 

 d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;     e) activităţi educative şi 

de consiliere;  

 f) activităţi extracurriculare şi extraşcolare în unitatea de învăţământ activităţi extracurriculare:   

2. monitorizează;    

a) situaţia la învăţătură a elevilor;  

b) frecvenţa la ore a elevilor;  

c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;  

d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare;     e) 

participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat;  

 3. colaborează cu:   
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a) profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extraşcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii 

specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, 

care-i implică pe elevi;  

 b) cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor 

clasei;  

 c) directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, 

pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme 

administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării 

bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură 

cu colectivul de elevi;   

 d) comitetul de părinţi, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pentru toate aspectele care vizează 

activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri 

implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; 

e) alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;  

f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale 

elevilor clasei; 

g) persoana desemnată pentru gestionarea SIIIR, în vederea completării şi actualizării datelor 

referitoare la elevi;  

4. informează:  

a) elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre prevederile regulamentului de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ; 

b) elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, cu privire la reglementările referitoare la 

examene/testări naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi 

parcursul şcolar al elevilor;  

c) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul 

elevilor, despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu 

părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie; 

d) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe 

nemotivate; informarea se face în scris; numărul acestora se stabileşte prin regulamentul de 

organizare şi funcţionare a fiecărei unităţi de învăţământ. 

e) părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în scris, referitor la situaţiile de corigenţă, sancţionările 

disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;  

 5. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare sau fişa postului.  

Art.47. 
Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii:  

a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, împreună cu elevi, părinţi, 

tutori sau susţinători legali, precum şi cu membrii consiliului clasei; 

 b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;  

c) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale 

regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

d) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează 

în catalog şi în carnetul de elev;  

e) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora;  

f) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare; 

g) completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează completarea 

portofoliului educaţional al elevilor; 

h) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei;  
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i) elaborează portofoliul dirigintelui.     

 

CAPITOLUL IX 

STRUCTURI ORGANIZATORICE 

 

Art.48. 

Comisiile din unităţile de învăţământ   
 (1) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează următoarele comisii:   

1. cu caracter permanent;  

2. cu caracter temporar;   

3. cu caracter ocazional.   

(2) Comisiile cu caracter permanent sunt:   

a) Comisia pentru curriculum; 

b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; 

c) Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă; 

d) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;  

e) Comisia pentru controlul managerial intern; 

f) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în 

mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii;  

g) Comisia pentru programe şi proiecte educative.  

(3) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, 

comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului 

şcolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea 

unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de 

învăţământ. 

(4) Comisiile cu caracter temporar şi ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de învăţământ, 

prin regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ.   

Art.49 

(1) Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de 

constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. În cadrul comisiilor prevăzute la art. 34 

alin. (2) lit. b), f) şi g) sunt cuprinşi şi reprezentanţi ai elevilor şi ai părinţilor, tutorilor sau ai 

susţinătorilor legali, nominalizaţi de consiliul şcolar al elevilor, respectiv comitetul/asociaţia 

de părinţi. 

(2) Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii 

comisiei sunt reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţii de învăţământ. 

(3) Fiecare unitate de învăţământ îşi elaborează proceduri, privind funcţionarea comisiilor în 

funcţie de nevoile proprii.   

Art.50. 
Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice și în colective/comisii 

de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în vigoare și cu 

prevederile prezentului regulament. Regulamentul de organizare și funcționare a unității de 

învățământ cuprinde prevederi specifice referitoare la organizarea și funcționarea 

catedrelor/comisiilor. 

 

Art.51. 

Comisiile metodice pe discipline / arii curriculare 

 

Catedre 

1. Catedra  „Limbă și comunicare”      
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2. Catedra „Științe”      

3. Catedra „Tehnologii”       

4. Comisia „Consiliere şi orientare”   

5. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare  

6. Responsabil Consiliul elevilor 

 

(1) În cadrul unei unităţi de învăţământ, catedrele/comisiile metodice se constituie din 

minimum 3 membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.  

(2) Catedrele/comisiile metodice se constituie pe grupe, pe ani de studiu, pe grupe de clase sau 

pe nivel de învăţământ.  

(3) Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de şeful catedrei, respectiv 

responsabilul comisiei metodice, ales de către membrii catedrei/comisiei şi validat de consiliul 

de administraţie al unităţii. 

(4) Catedra/Comisia metodică se întruneşte lunar sau de câte ori este necesar, la solicitarea 

directorului ori a membrilor acesteia. 

(5) Tematica şedinţelor este elaborată la nivelul catedrei comisiei metodice, sub îndrumarea 

responsabilului de catedră/responsabilului comisiei metodice, şi este aprobată de directorul 

unităţii de învăţământ.  

Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele: 
a) stabileşte modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, adecvate 

specificului unităţii de învăţământ şi nevoilor educaţionale ale copiilor/elevilor, în vederea 

realizării potenţialului maxim al acestora şi atingerii standardelor naţionale; 

b) elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii şi o propune spre dezbatere consiliului 

profesoral; curriculumul la decizia şcolii cuprinde şi oferta stabilită la nivel naţional; 

c) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale menite să conducă la atingerea 

obiectivelor educaţionale asumate şi la progresul şcolar; 

d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a 

planificărilor semestriale; 

e) elaborează instrumente de evaluare şi notare;  

f) analizează periodic performanţele şcolare ale copiilor/elevilor; 

g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare grupă/clasă şi modul în care se realizează 

evaluarea copiilor/elevilor; în acest sens, personalul didactic de predare şi instruire practică are 

obligaţia de a completa condica de prezenţă inclusiv cu tema orei de curs;   

h) planifică şi organizează instruirea practică a elevilor;  

i) organizează activităţi de pregătire specială a copiilor/elevilor cu ritm lent de învăţare ori 

pentru examene/evaluări şi concursuri şcolare;  

j) organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare - acţiuni specifice unităţii de 

învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.; 

k) implementează standardele de calitate specifice; 

l) realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice;  

m) propun, la începutul anului şcolar, cadrele didactice care predau la fiecare formaţiune de 

studiu; 

n) orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare şi din regulamentul de organizare şi 

funcţionare al unităţii.    

Atribuţiile responsabilului de catedră/responsabilului comisiei metodice sunt 

următoarele:  

   a) organizează şi coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmeşte şi 

completează dosarul catedrei/comisiei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la 

nivelul catedrei/comisiei, elaborează rapoarte şi analize, propune planuri de obţinere a 
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performanţelor şi planuri remediale, după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, 

precum şi alte activităţi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii);  

   b) stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; 

atribuţia de responsabil de catedră/responsabilul comisiei metodice este stipulată în fişa 

postului didactic;  

   c) evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, 

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) participă la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de învăţământ;  

   f) efectuează asistenţe la ore, conform planului de activitate al catedrei/comisiei metodice sau 

la solicitarea directorului; 

  g) elaborează semestrial informări asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe care le 

prezintă în consiliul profesoral;   

  h) îndeplineşte orice alte atribuţii decurgând din legislaţia în vigoare.  

 

Art.52. Comisii permanente 

 

1. Comisia pentru curriculum  

2. Comisia de  Evaluare  şi  Asigurare a Calităţii (CEAC) 

3. Comisia pentru perfecţionare și formare continuă 

4. Comisia de securitate şi sănătate în muncă și pentru situații de urgență 

5. Comisia pentru sistem de control managerial intern  

6. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității  

7. Comisia pentru programe și proiecte educative 

Atribuţiile pentru principalele comisii sunt: 

Art.53.  

Comisia pentru curriculum 

 

(1) Comisia este constituită din şefii catedrelor/ comisiilor metodice coordonatorul 

pentru proiecte şi programe educative şi directorul adjunct, iar preşedintele este directorul. 

(2) Are următoarele atribuţii: 

a. Procură documentele curriculare oficiale (planurile–cadru şi ordinele emise de 

ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice prin care acestea sunt aprobate programele 

şcolare, ghiduri metodologice manuale şcolare); 

b. Asigură aplicarea planului - cadru de învăţământ, aprobat anual prin ordin emis de 

ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice; 

c. Se îngrijeşte de asigurarea bazei logistice pentru activităţile curriculare şi 

extracurriculare; 

d. Asigură organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale de sfârşit de ciclu şi a 

examenelor de corigenţă, de încheiere a situaţiilor şcolare şi de diferenţă potrivit 

regulamentelor elaborate de MENCS; 

e. Asigură fundamentarea dezvoltării locale de curriculum pe baza experienţei resurselor 

umane ale şcolii şi pe specificul comunitar; 

f. Asigură cadrelor didactice consultanţă în probleme de curriculum; 

g. Asigură coerenţă între curriculum-ul naţional şi dezvoltării locale, coordonarea dintre 

diferite discipline/ module/ catedre şi rezolvă conflictele de prioritate dintre profesorii 

de discipline, în interesul elevilor şi al unităţii şcolare. 
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Art.54. Comisia de evaluare și asigurare a calității (CEAC)   

 

Comisia este formată din : 

 Responsabilul comisiei: prof. Dulhai Mihaela 

 Membri: prof. Capră-Grigoriu Maria, prof. Larco Elena Carmen, prof. Carp 

Maria - reprezentantul sindicatului  

 Reprezentantul părinţilor: Moisa Mariana 

 Reprezentantul elevilor: Cazacu Ion 

 Reprezentantul Consiliului Local : Boișteanu Constantin Corneliu 

 

Comisia are următoarele atribuţii: 

a. Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, 

conform criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare; 

b.  Elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea 

şcolară; 

c. Elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 

d. Cooperează cu alte agenţii şi organisme specializate în asigurarea calităţii 

 

Art.55. 

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupție și discriminării 

în mediul școlar și promovarea interculturalității  

 

 

a. Elaborează, aplică şi evaluează modul de îndeplinire a obiectivelor incluse în Planul 

cadru de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a preșcolarilor/elevilor și a 

personalului și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente 

unităților de învățământ ; 

b. Colaborează cu autoritățile administrației publice locale, cu reprezentanții poliției și ai 

jandarmeriei pentru a crește siguranța în unitatea de învățământ; 

c. Intervine în cazul conflictelor dintre elevi; 

d.  Aduce la cunoştinţa dirigintelui şi Comitetului de părinţi abaterile disciplinare ale 

elevilor pentru sancţionare conform prezentului regulament 

e. Propune Consiliului Profesoral sancţiunile 

 

Art.56. Comisia pentru perfecționare și formare continuă 

 

a. Sprijină şi asistă profesorii debutanţi în formarea profesională; 

b.   Informează cadrele didactice debutante cu privire la legislaţia în domeniu şi 

prevederile curriculumului naţional; 

c. Consiliază noile cadre didactice în activitatea educativă pentru dezvoltarea 

personalităţii elevilor; 

d.  Informează cadrele didactice privind documentele de reformă a 

învăţământului; 

e. Asigură circulaţia informaţiei între şcoală, I.S.J. şi C.C.D. privind 

perfecţionarea; 

f. Asigură perfecţionarea cadrelor didactice în utilizarea strategiilor didactice 

moderne. 

 

Art.57.Comisia de securitate și sănătate în muncă 
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a. Asigură instruirea periodică a personalului şi elevilor privind normele de 

protecţia muncii; 

b. Coordonează măsurile de securitate şi sănătate în muncă; 

c. Urmăreşte respectarea de către toţi elevii şi de către  personal a normelor de 

protecţia muncii. 

 

Art.58. Comisia pentru sistem de control managerial intern 

 

a. asigură coordonarea deciziilor și acțiunilor compartimentelor structurale ale 

entității publice; 

b. organizează, când necesitățile o impun, structuri specializate care să sprijine 

managementul în activitatea de coordonare; 

c. coordonează și influențează decisiv rezultatele interacțiunii dintre salariați în cadrul 

raporturilor profesionale; 

d. conștientizează salariații asupra consecințelor deciziilor și ale acțiunilor lor asupra 

întregii entități publice; 

e. organizează consultări prealabile, în vederea unei bune coordonări, în cadrul 

compartimentelor cât și între structurile unități de învățământ. 

 

Art.59.Comisia pentru programe și proiecte educative 

(1)  Subcomisia diriginţilor  
• Asigură planificarea şi desfăşurarea activităţilor educative prin orele de dirigenţie şi prin 

activităţi extraşcolare; 

•   Asigură dezvoltarea unei colaborări eficiente cu familia; 

•   Diversifică modalităţile de colaborare cu familia; 

•   Contribuie la dezvoltarea personalităţii elevilor; 

•  Organizează reuniuni de informare a părinţilor cu privire la documentele privind reforma 

curriculară (Programe şcolare, Ghiduri de evaluare - Descriptori de performanţă); 

•   Consultă părinţii la stabilirea Curriculum-ului la Decizia Şcolii, la alcătuirea schemelor orare 

ale clasei şi programului şcolar al elevilor; 

•  Activează părinţii prin intermediul Comitetului de Părinţi pentru sprijinirea şcolii în 

activitatea de îmbunătăţire a performanţei şcolare şi a frecvenţei acestora, în organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor extracurriculare; 

• Organizează: lecţii deschise pentru părinţi, serbări aniversare, activităţi sportive; consultaţii 

pedagogice; corespondenţa cu părinţii; lectorate cu părinţii; reuniuni comune cu elevi şi părinţi. 

(2)Subcomisia pentru activităţi educative extraşcolare - responsabil consilierul educativ 

 

•  Facilitează participarea la viaţa socială a clasei, şcolii şi comunităţii locale; 

•  Asigură dezvoltarea unei colaborări eficiente cu ONG-uri etc. 

• Organizează activităţi educative extraşcolare în colaborare cu Consiliul Elevilor, 

Consiliul reprezentativ al părinţilor, ONG-uri etc. 

Art.60.  

Comisii cu caracter temporar 

Atribuțiile comisiilori cu caracter temporar 

            1. Comisia pentru acordarea burselor (inclusiv „Bani de liceu”, Euro 200)  

2. Comisia pentru cămin şi  cantină 

3. Comisia pentru manuale 

4. Comisia pentru monitorizarea frecvenţeişi anotării 

5. Comisia  pentru programarea tezelor 

6. Responsabil  pentru organizarea serviciului pe şcoalăși a orarului 
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7. Comisia pentru  Crucea  Roşie 

8. Comisia pentru organizarea  şi pregătirea de olimpiade şi concursuri şcolare 

9. Comisia pentru realizarea inventarului 

            10. Comisia pentru    -  Revista şcolii ” Mozaic” 

11. Comisia pentru Strategia  Naţională de Acţiune Comunitară SNAC 

12. Comisia pentru popularizarea şcolii 

13. Comisia pentru monitorizarea activităţii legate de examenele naţionale  şi de 

competenţe 

14. Comisia  S.I.I.R 

15. Comisia  de elaborare Planului de acțiune al școlii 

16. Comisia pentru recepția bunurilor 

17. Comisia de etică  și deontologie 

18. Comisia -Compartimentul  intern de achiziții  

 

Art. 61.  

Atribuțiile comisiilori cu caracter temporar 

1. Comisia pentru acordarea burselor (inclusiv „Bani de liceu”, Euro 200)  

      a. C.A.B.S. afişează la loc vizibil prevederile legale referitoare la toate categoriile 

de burse;  

b. Diriginţii claselor îndrumă elevii majori / părintele sau persoana care exercită 

autoritatea părintească pentru elevul minor, în vederea completării cererii de 

solicitare a bursei, în funcţie de tipul de bursă, conform modelelor specifice 

fiecărui tip de bursă, elaborate de autoritatea care oferă bursa, valabile pentru 

anul şcolar în curs;  

c. Diriginţii înregistrează cererile de solicitare a burselor, pentru anul şcolar în 

curs/ semestrul în curs, la secretariatul Colegiului Agricol și de Industrie 

Alimentară ,,Vasile Adamachi”, Iași  

d. Diriginţii predau C.A.B.S., cererile de solicitare a burselor împreună cu 

documentele doveditoare ale eligibilităţii aplicantului.  

e. C.A.B.S. primeşte cererile de solicitare a burselor împreună cu documentele 

doveditoare ale eligibilității aplicantului și aprobă lista cu beneficiari;  

f. C.A.B.S. afişează la loc vizibil lista cu beneficiarii burselor;  

g. C.A.B.S. transmite, în funcţie de fiecare tip de bursă în parte, către Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Iași, Consiliul Local Iași şi/sau alte asociaţii, fundaţii, 

organizaţii care oferă burse, lista cu beneficiarii burselor;  

h. C.A.B.S. monitorizează absenţele elevilor care beneficiază de burse, precum şi 

notele lor la purtare şi retrage sau încetează acordarea bursei, pe baza referatului 

întocmit de dirigintele clasei, în cazul apariţiei unor situaţii care presupun 

retragerea sau încetarea acordării bursei, situaţii prevăzute în regulamentele de 

acordare a burselor. 

 

2.  Comisia pentru cămin şi  cantină 
- Căminul şi cantina sunt unităţi sociale care asigurăcondiţii de viaţă şi de studiu pentru 

elevi/studenţi. 

- Aceste unităţi funcţionează pe toată durata anului școlar.  

- Stabilește regulamentele de organizare și funcționare a internatului și a cantinei școlare și le 

propune pentru aprobare conducerii colegiului. 

-  Aduce la cunoștiință prevederile din respectivele regulamente. 

- Afișează la loc vizibil aceste regulamente.  
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Taxa căminului și a cantinei este stabilită de către conducerea colegiului la începutul fiecărui 

an școlar. 

3. Comisia pentru manuale 
•  Verifică permanent dacă manualele alese de profesori sunt în concordanţă cu lista 

manualelor aprobate de MECS 

•   informează în timp util profesorii privind oferta de manuale alternative 

     •   Centralizează necesarul de manuale gratuite 

•   Stabileşte repartizarea pe clase a manualelor gratuite 

 

4. Comisia pentru monitorizarea frecvenţeişi anotării 

a. Informează lunar conducerea privind ritmicitatea notării, situaţia frecvenţei  

elevilor şi măsurile luate de profesorii diriginţi; 

b.  Asigură programarea corectă a lucrărilor de verificare pe clase, pentru a evita 

aglomerarea elevilor; 

c. Verifică corectitudinea cu care se completează cataloagele de cadrele didactice; 

d.  Asigură împreună cu diriginţii corespondenţa cu părinţii, Poliţia Locală , 

Serviciul de Asistenţă Socială, Protecţia Copilului pentru diminuarea 

absenteismului şi a abandonului şcolar ( mai ales pentru elevii din învăţământul 

obligatoriu clasele a IX-a, a X –a). 

5. Comisia  pentru programarea tezelor  

Asigură întocmirea planificării tezelor în concordanță cu planurile – cadru 

6. Responsabil  pentru organizarea serviciului pe şcoalăși a orarului 
-Asigură întocmirea schemei orare în concordanţă cu planurile-cadru; 

-Întocmeşte orarul, respectând principiile pedagogice privind repartizarea orelor pe 

parcursul activităţii şcolare a elevilor; 

-Asigură spaţiul de învăţământ necesar pentru toate orele din schema orară; 

-Programează profesorii şi elevii de serviciu pe şcoală astfel încât să se asigure 

permanenţa pe toată perioada de activitate şcolară. 

 

7.Comisia pentru Crucea  Roşie 
Atribuțiile comisiei sunt:  

(1) Luarea măsurilor de echipare a cabinetelor, sălilor de sport, cu truse medicale şi măsuri de 

instruire a cadrelor didactice şi a elevilor privind acordarea primului ajutor în caz de accidente. 

 (2) Funcţione ază pe baza unui program de activitate anual. 

 (3) Asigură informarea elevilor privind măsurile de prevenire şi înlăturare a unor maladii. 

 (4) Difuzează în toate clasele sfaturi generale privind igiena personală şi colectivă. 

 (5) Asigură informarea elevilor privind măsurile de combatere a tabagismului, alcoolismului, 

consumului de droguri. 

 (6) Pregăteşte echipaje care participă la concursuri specifice. 

 (7) Are legături cu Crucea Roşie – filiala Iaşi, căreia i se subordonează, cât şi cu organizaţii 

internaţionale care au ca scop menţinerea sănătăţii elevilor. 

8. Comisia pentru organizarea  şi pregătirea de olimpiade şi concursuri şcolare 
a. Centralizează la nivel de şcoală datele privind participarea elevilor la olimpiadele 

şcolare, sesiuni de comunicări sau la alte concursuri recunoscute de MECS; 

b. Asigură participarea elevilor la concursuri şcolare şi extraşcolare. 

 

9.Comisia pentru realizarea inventarului 

(1) Membrii comisie de inventariere procedează la inventarierea făcută asupra întregului 

patrimoniu, a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe din toate gestiunile  unității. 
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a. Monitorizează activitatea administratorului de patrimoniu în privinţa achiziţionării de 

bunuri; 

b. Verifică corespondenţa dintre bunurile aflate pe listă şi cele achiziţionate în realitate şi 

semnează  nota de intrare- recepţie; 

c. Verifică încadrarea în standardul de calitate a bunurilor achiziţionate; 

d. Colaborează cu administratorul de patrimoniu al şcolii. 

 

10 . Comisia pentru - Revista şcolii,,Mozaic” 

Desfăşoară activităţi de identificare a nevoilor individualizate ale beneficiarilor direcţi şi 

indirecţi (elevi, părinţi, diriginţi, personalul şcolii, comunitate) pe linia direcţiilor principale 

ale comisiei: 

- promovarea spiritului liber şi creativ al elevilor prin implicarea lor în realizarea revistei 

şcolii; 

- coordonează activităţile/întâlnirile de lucru ale colectivului de redacţie pentru: 

- organizarea revistei (structura generală, tematică, organizarea grafică) 

- colectarea / redactarea / corectarea materialului pentru revistă; 

- modularizarea tehnoredactării (stabilirea formatelor de lucru, şabloane); 

- asamblarea lucrării şi tipărirea revistei; 

▪ sprijină colectivul de redacţie în procesul de valorificare a resurselor şcolii (umane, 

materiale, 

informatice, mass-media etc.) pentru elaborarea, tipărirea şi promovarea revistei şcolare; 

▪ dezvoltă parteneriate cu mass media; 

▪ realizează raportări către director 

 

11. Comisia pentru Strategia  Naţională de Acţiune Comunitară SNAC 

SNAC presupune dezvoltarea activităţii de voluntariat realizată de copii/elevi din 

învăţământul preuniversitar şi studenţi, ce le permite să devină cetăţeni informaţi şi devotaţi 

solidarităţii umane.  

SCOP: Creșterea interacțiunii și a incluziunii sociale  

Program cu participarea copiilor/elevilor/tinerilor din învăţământul preuniversitar – 

programul vizează o diversitate de activități creative cu scop și mesaj educativ centrate pe 

creșterea gradului de integrare/incluziune social.  

 

12. Comisia pentru popularizarea şcolii 

Elaborează şi aplică strategia de promovare a ofertei de şcolarizare a unităţii. Atribuțiile acestei 

comisii sunt: 

a. Sprijină conducerea Școlii în activitatea de îmbunătățire a imaginii Școlii la nivelul 

comunitatii și în relatiile cu diferite institutii;  

b. Îsi asumă strategia Școlii privind activitatea dezvoltare a imaginii;  

c. Propune noi modalitati de optimizare a activitatii de lobbying Si imagine a Scolii; 

d. Se implica în activitati concrete de lobbying Si îmbunatatire a imaginii Scolii; 

e. Monitorizeaza impactul activitatilor deosebite ale Scolii la nivelul comunitatii (public, 

parinti, elevi, mass-media, institutii, etc.); 

 f. Monitorizeaza periodic capitalul de imagine al Scolii; 

 g. Realizeaza periodic sondaje de opinie privind capitalul de imagine al Scolii, 

 h. Propune solutii pentru îmbunatatirea capitalului de imagine al Scolii; 

 i. Urmareste formarea și dezvoltarea continua a brandului școlii;  

j. Elaboreaza scurte informari Si rapoarte periodice privind și evolutia capitalului de imagine 

al școlii; 
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 5. Neîndeplinirea, sau îndeplinirea superficială a atributiilor de către unii membri ai comisiei, 

poate fi considerată o abatere prezumată și poate atrage dupa sine înaintarea propunerii 

consiliului de administratie către consiliul profesoral, pentru aplicarea unor sancțiuni precum: 

a. atenționare verbală; 

b. atenționare scrisă; 

c. punerea în discutie în cadrul Comisiei de disciplină ; 

 

13. Comisia pentru monitorizarea activităţii legate de examenele naţionale şi de 

competenţe 

(1) Subcomisia pentru organizarea examenelor de corigenţă, de încheiere a situaţiei 

şcolare, de diferenţă 

 

a. Asigură participarea cadrelor didactice la aceste examene şcolare şi desfăşurarea  

acestora conform calendarului aprobat şi a metodologiilor în vigoare; 

b. Completează documentele şcolare la sfârşitul examenelor . 

 

(2) Subcomisia pentru organizarea şi desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea 

posturilor vacante 

 

a. Întocmeşte tematica pentru concurs care este vizată de o comisie din cadrul ISJ; 

Verifică dosarele participanţilor validează înscrierile la concurs şi asigură desfăşurarea 

concursului conform legislaţiei în vigoare 

 

14. Comisia  S.I.I.R 

a. Asigură, gestionează informaţii privind proiectul planului de şcolarizare, de generare 

a claselor pe baza planului de şcolarizare; 

b. Elaborează, actualizează şi furnizează informaţii cu privire la unitatea de învăţământ 

(adresă, parteneri, resurse); 

c. Asigură, elaborează şi gestionează documente şcolare ale elevilor (înscriere, 

transfer); 

d. Generează şi gestionează date şi documente (act de identitate acte de studii, certificate 

sau alte documente care să ateste formarea continuă) ale personalului unităţii de 

învăţământ; 

e. Generează şi transmite către ISJ a datelor de  identificarea  a posturilor didactice, 

didactice  auxiliare şi nedidactice; 

f. Generează şi transmite către ISJ informaţii privind propunerile de încadrare pe 

posturi didactice, didactice  auxiliare şi nedidactice a personalului; 

g. Administrează  şi furnizează informaţii despre iniţiativele investiţionale şi cheltuieli 

bugetare; 

h. Asigură gestionarea informaţiilor despre achiziţiile publice ale unităţii de învăţământ; 

i. Gestionează şi furnizează către ISJ informaţii despre notele/ absenţele elevilor  la 

examenele de evaluare şi certificare a competenţelor. 

 

15. Comisia  de elaborare  a Planului de acțiune al școlii 

 

-  scopul PAS este de a îmbunătăți corelarea dintre oferta învățământului 

profesional și tehnic și nevoile de dezvoltare socio - economică la nivelul ariei 

de acțiune a școlii.   

 

Atribuțiile comisiei:  



25 

 

- elaborează, actualizează și revizuiește planurile PRAI , PLAI și PAS . 

- monitorizează și evaluaează implementarea planurilor  PRAI, PLAI și  PAS.  

- analizează contextul local;  

- analizează capacitatea unității de învățământ de a răspunde nevoilor de  

formare profesională la nivelul comunității locale;  

- stabilește prioritățile, țintele și acțiunile în vederea adaptării ofertei 

educaționale.  

- contribuie la creșterea calității IPT, inclusiv a ratei de inserție socio -

profesională a absolvenților   

 

 

16. Comisia pentru recepția bunurilor 

e. Monitorizează activitatea administratorului de patrimoniu în privinţa achiziţionării de 

bunuri; 

f. Verifică corespondenţa dintre bunurile aflate pe listă şi cele achiziţionate în realitate şi 

semnează  nota de intrare- recepţie; 

g. Verifică încadrarea în standardul de calitate a bunurilor achiziţionate; 

h. Colaborează cu administratorul de patrimoniu al şcolii. 

 

17.  Comisia de etică  și deontologie 
a. elaborează Codul de etică și deontologie profesională de la Colegiul Agricol și de 

Industrie Alimentară ”Vasile Adamachi” Iași; 

b. urmărește aplicarea Codului de etică; 

c. analizează și soluționează operativ și eficient abaterile de la prevederile Codului de 

etică; 

d. prezintă anual un raport cu privire la faptele sesizate și analizate în Comisia de etică și 

deontologie profesională pe care îl prezintă în Consiliul Profesoral; 

e. acționează împotriva acțiunilor  denigratoare și calomnioase adresate personalului  și 

instituției de învățământ; 

f. se sesizează din oficiu în legătură cu cazurile de încălcare a Codului de etică; 

g. oferă consultanță și monitorizează modul de aplicare a Codului de etică; 

h. diseminează bunele practici privind aplicarea Codului de etică; 

 

18. Comisia  de achiziții 

a.  întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reânoirea/recuperarea  înregistrării 

autorității contractante SEAP sau recuperarea certificatului  digital, dacă este cazul ;  

b. elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte 

compartimente ale autorității contractante, strategia de contractare și programul anual al 

achizițiilor publice; 

c. Elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire 

și a documentelor –suport, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de 

concurs, pe baza necesităților transmise de compartimentele de  specialitate; 

d. îndeplinește  obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege; 

e. aplică și finalizează procedurile de atribuire; 

f. realizează achizițiile directe; 

g. constituie și păstrează dosarul achizițieii publice ; 

h. primește referatele de necesitate care cuprind necesitățile de produse, servicii și lucrări, 

valoarea estimată  a acestora, precum și informațiile de care dispun, potrivit competențelor , 

necesare pentru elaborarea strategiei de contractare  a respectivelor contracte/acorduri/cadru, a 

specificațiilor tehnice așa cum sunt acestea prevăzute la art. 155 din Lege. 
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ART 62.  

COMISII  CU CARACTER  OCAZIONAL 

1. Comisia pentru întreţinerea  spaţiilor  verzi 

      2. Comisia pentru evaluarea şi selectarea ofertelor 

3. Comisia pentru  loisir  

4. Comisia pentru disciplină 

5. Comisia pentru revizuirea Regulamentului  Intern, de cămin și cantină 

6. Comisia de evaluare a riscurilor de accidente și îmbolnăvirilor profesionale  

7. Comisia pentru ”Școala altfel” 

 

1. Comisia pentru întreţinerea  spaţiilor  verzi 
- se preocupă de formarea la elevi a unei conştiinţe, gândiri şi conduite ecologice; 

-  asigură participarea elevilor la activităţi locale, cu implicaţii ecologice; 

-  urmăreşte curăţenia în curtea şcolii prin repartizarea claselor pe zile şi sectoare şi 

monitorizează 

buna desfăşurare a acestei activităţi; 

-  iniţiază şi coordonează campanii de ecologizare, concursuri pe teme ecologice; 

- antrenează elevii în acţiuni de colectare selectivă a deşeurilor 

 

 

2. Comisia pentru evaluarea şi selectarea ofertelor  
- Centralizează toate ofertele de colaborare încheiate de către cadrele didactice și le 

analizează. 

- Selectează ofertele cele mai avantajoase, din punct de vedere al avantajelor pe care 

acestea le aduc activităților școlare și imaginii școlii.  

- Comunică tuturor celor interesați aceste contracte, momentul și durata derulării lor. 

 

3. Comisia pentru  loisir  

           Creează și organizează activități de loisir pentru elevi (balul bobocilor, serbare de 

Crăciun, concurs Hallowen) etc.  

 

4. Comisia pentru disciplină 

a. Asigură, ori de câte ori este necesar, o cercetare disciplinară obiectivă a unui 

cadru didactic în urma sesizărilor ce au în vedere săvârşirea unei abateri 

disciplinare; 

b. Elaborează  la sfârşitul anchetei un raport de cercetare care se înregistrează la 

unitatea şcolară şi se înaintează CA și directorului. 

 

       5. Comisia pentru revizuirea Regulamentului  Intern, de cămin și cantină 

- Întocmește reulamentul intern în conformitate cu noile prevederi legale și în 

conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar și il prezintă conducerii unității școlare în vederea 

aprobării lui. 

- Prelucrează tuturor angajaților noul regulament și afișează la loc vizibil un 

exemplar din acesta. 

 

6.Comisia de evaluare a riscurilor de accidente și îmbolnăvirilor profesionale  
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Este constituită şi funcţionează în conformitate cu Legea 90/1996 privind normele 

generale de protecţie a muncii. 

 (1) Comisia are în componenţă: şefii de catedră ai disciplinelor ce folosesc laboratoare, săli de 

sport, diriginţii claselor, laboranţi, secretar, administrator. 

 (2) Componenţa comisiei se stabileşte la fiecare început de an şcolar şi este coordonată de un 

preşedinte desemnat de Consiliul de Administraţie. 

 (3) Atribuţiile Comisiei de protecţie a muncii constau în:  

a) elaborarea normelor de protecţie a muncii pe diferite compartimente şi activităţi ţinând cont 

de riscurile şi accidentele ce pot interveni. 

 b) organizarea instructajelor de protecţie a muncii pe activităţi (la fiecare două luni) 

 c) efectuarea instructajelor de protecţie a muncii pentru activităţi extracurriculare (de către 

conducătorii activităţilor) 

 d) elaborarea de materiale informative cu privire la riscurile de accidente ce pot apărea în 

şcoală şi în afara şcolii  

e) asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţilor şcolii în colaborare cu 

administraţia. 

 (4) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este 

nevoie.  

 

7. Comisia pentru ”Școala altfel” 

- Programul numit „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” este dedicat activităților 

educative extracurriculare și extrașcolare. În perioada alocată acestui program nu se 

organizează cursuri conform orarului obișnuit al unității de învățământ, iar programul „Școala 

altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” se va desfășura în conformitate cu un orar special.  

-Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a cadrelor 

didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor 

preșcolari/elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite domenii, nu 

neapărat în cele prezente în curriculumul național, și să stimuleze participarea lor la acțiuni 

variate, în contexte nonformale . 

- Printre atribuţiile echipei de coordonare a Programului naţional “Şcoala altfel” se regăseşte 

investigarea preocupărilor copiilor preşcolari/elevilor, stabilirea formei de prezentare a 

propunerilor de activităţi pentru oferta din cadrul programului naţional “Şcoala 

altfel”, centralizarea propunerilor de activităţi (durată, număr optim de elevi participanţi, spaţiu 

şi materiale necesare), centralizarea opţiunilor elevilor/preşcolarilor, întocmirea 

orarului, programarea utilizării spaţiilor şi a altor facilităţi ale unităţii de 

învăţământ, monitorizarea desfăşurării Programului naţional “Şcoala altfel”, analiza 

rezultatelor Programului naţional “Şcoala altfel” şi elaborarea raportului sintetic. 

 

 

CAPITOLUL X 

ELEVII 

Art.63. 
Are calitatea de elev, beneficiar primar al educaţiei, orice persoană, indiferent de sex, 

naţionalitate, rasă, apartenenţă politică sau religioasă, care este înscrisă în unitatea de 

învăţământ, participă la activităţile organizate de acesta sau reprezintă unitatea de învăţământ 

în diferite ocazii. 

 

Art.64.   

Exercitarea calităţii de elev 
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a. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi participarea la toate 

activităţile iniţiate de unitatea de învăţământ. 

b. Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar 

de către unitatea de învățământ la care este înscris elevul. 

c. Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor 

d.  Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor sau altor cauze obiective sau de forţă majoră, 

se consideră motivate. 

e.   Motivarea absenţelor se face pe baza următoarelor acte : 

-    adeverinţa    eliberată    de   medicul   cabinetului   şcolar   sau    de   medicul   de 

familie, vizată de medicul cabinetului şcolar. 

-   adeverinţa eliberată de spitalul în care elevul a fost internat, vizată de medicul 

cabinetului şcolar. 

-  cerere scrisă a părintelui elevului, pentru cel mult 20 ore pe semestru, iar  cererea 

respectivă trebuie avizată de către directorul unității de învățământ. 
f.  Motivarea absenţelor se face de către diriginte. 

g. Actele pe baza cărora se face motivarea se vor prezenta în decurs de 7 zile şi vor fi 

păstrate de diriginte pe tot parcursul anului şcolar. 

h.  Nerespectarea termenului de 7 zile pentru prezentarea actelor de motivare a absenţelor 

atrage după sine considerarea acestora ca fiind nemotivate. 

 

Art. 65. Drepturile elevilor 
 

a. elevii din învăţământul de stat beneficiază de învăţământ gratuit. 

b. beneficiază de toate drepturile şi îndeplinesc toate îndatoririle pe care le au în 

calitate de elevi și cetăţeni 

c. dreptul la respectarea imaginii, demnităţii şi personalităţii proprii.  

d. dreptul la protecţia datelor personale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.  

e. dreptul să îşi desfăşoare activitatea în spaţii care respectă normele de igienă 

şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor 

în unitatea de învăţământ 

f. dreptul de a avea acces gratuit la baza materială a unităţii de învăţământ, 

inclusiv acces la biblioteci, săli şi spaţii de sport, computere conectate la 

Internet, precum şi la alte resurse necesare realizării activităţilor şi proiectelor 

şcolare în afara programului şcolar, în limitele resurselor umane şi materiale 

disponibile. Unităţile de învăţământ vor asigura în limita resurselor disponibile, 

accesul gratuit la materiale necesare realizării sarcinilor şcolare ale elevilor, în 

timpul programului de funcţionare.. 

g. elevii pot fi cazaţi în internate şi cămine. 

h. elevii beneficiază în timpul şcolarizării de asistenţă psihopedagogică gratuită. 

i. elevii din învăţământul de stat pot primi premii şi recompense pentru merite 

deosebite la învăţătură. 

j. elevii îşi pot alege forma de învăţământ pe care doresc să o urmeze. 

k. în fiecare unitate de învăţământ se formează Consiliul elevilor 

l. elevii cu aptitudini deosebite şi performanţe şcolare excepţionale pot promova 

2 ani într-un an conform metodologiei elaborate de M.E.C.I. 

m. dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunea pentru disciplinele din 

curriculumul la decizia şcolii, aflate în oferta educaţională a unităţii de 

învăţământ, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu 

specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale/partenerilor economici; 
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n. dreptul de a beneficia de tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, a 

personalului didactic, nedidactic şi din partea altor elevi din cadrul unităţii de 

învăţământ. Unitatea de învăţământ preuniversitar se va asigura că niciun elev 

nu este supus discriminării sau hărţuirii pe criterii de rasă, etnie, limbă, religie, 

sex, convingeri, dizabilităţi, naţionalitate, cetăţenie, vârstă, orientare sexuală, 

stare civilă, cazier, tip de familie, situaţie socio-economică, probleme medicale, 

capacitate intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu; dreptul la o 

evaluare obiectivă şi corectă 

o. dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise 

p. dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum15 zile 

lucrătoare; 

q. dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă, 

prin fişe anonime  

r. dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării cestora 

s. dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt 

prezenţi la ora de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de 

coerciţie. 

t. dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite pentru elevii din învăţământul 

de stat şi din învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat, atât pentru 

învăţământul în limba română, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor 

naţionale, conform legii; 

u. dreptul de a beneficia gratuit de servicii de informare şi consiliere şcolară, 

profesională şi psihologică, conexe activităţii de învăţământ, puse la dispoziţie 

de unitatea de învăţământ preuniversitar, fiindu-le asigurată cel puţin o oră de 

consiliere psihopedagogică pe an; 

v. dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute prin activităţile 

de cercetare-dezvoltare, creaţie artistică şi inovare, conform legislaţiei în 

vigoare şi a eventualelor contracte dintre părţi; 

w. dreptul de a beneficia de susţinerea statului, pentru elevii cu nevoi sociale, 

precum şi pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale, conform prevederilor 

legale în vigoare; 

x. dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără 

încălcarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de 

exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei 

şi nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de expresie, 

următoarele manifestări: comportamentul jignitor faţă de personalul din unitatea 

şcolară, utilizarea invectivelor, limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă 

normele de moralitate; 

y. dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de 

şapte ore pe zi, cu excepţia orelor prevăzute pentru studiul limbii materne, a 

istoriei şi tradiţiei minorităţilor naţionale şi a învăţământului bilingv, conform 

legii; 

z. dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul 

întregului semestru 

aa. dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de 

învăţare, şi cu un număr adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate cu 

prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

bb. dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără 

a fi obligaţi de cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la 
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concursuri şcolare, olimpiade şi alte activităţi extraşcolare organizate de 

unitatea de învăţământ preuniversitar sau de către terţi, în palatele şi cluburile 

elevilor, în bazele sportive şi de agrement, în taberele şi în unităţile conexe 

inspectoratelor şcolare judeţene, în cluburile şi în asociaţiile sportive şcolare, cu 

respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora; Elevii vor 

participa la programele şi activităţile incluse în programa şcolară; 

cc. dreptul de a primi premii şi recompense pentru rezultate deosebite la activităţile 

şcolare şi extraşcolare, în limita resurselor disponibile 

dd. dreptul de a avea acces, la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare; 

ee. dreptul de a opta, conform legii, pentru tipul şi forma de învăţământ pe care le 

vor urma şi să aleagă parcursul şcolar corespunzător intereselor, pregătirii şi 

competenţelor lor; 

ff. dreptul de şcolarizare la domiciliu sau în unităţi complexe de asistenţă medicală, 

de tip spital, în conformitate cu prevederile legale, pentru elevii care sunt 

nedeplasabili din cauza unei dizabilităţi, respectiv pentru elevii care suferă de 

boli cronice sau care au afecţiuni pentru care sunt spitalizaţi pe o perioadă mai 

mare de 4 săptămâni; 

gg. dreptul de a fi informat privind notele acordate, înaintea consemnării acestora 

hh. dreptul de a întrerupe / relua studiile şi de a beneficia de transfer intre tipurile 

de invăţământ, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

ii. dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, 

problemelor medicale sau tulburărilor specifice de invăţare, în condiţiile legii; 

jj. dreptul de a participa la programele de pregătire suplimentară organizate în 

cadrul unităţii de învăţământ. 

kk. dreptul de a le fi consemnată în catalog absenţă, doar în cazul în care nu sunt 

prezenţi la ora de curs. Este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc de 

coerciţie. 

Art. 66 

(1) Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au aceleaşi 

drepturi ca şi ceilalţi elevi.  

(2) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pot beneficia de 

suport educaţional prin cadre didactice de sprijin şi itinerante, conform legislaţiei în vigoare; 

 (3) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale sau alte tipuri de cerinţe educaţionale, stabilite prin 

ordin al ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, au dreptul să fie şcolarizaţi în 

unităţi de învăţământ de masă, special şi special integrat pentru toate nivelurile de învăţământ, 

diferenţiat, în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă; 

 (4) Includerea beneficiarilor primari ai educaţiei în clase cu cerinţe educaţionale speciale, în 

urma diagnosticării abuzive pe diverse criterii (rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, 

apartenenţă la o categorie defavorizată), se sancţionează conform prevederilor legale; 

 (5) în funcţie de tipul şi de gradul de deficienţă, elevii cu cerinţe educaţionale speciale au 

dreptul de a dobândi calificări profesionale corespunzătoare; 

Art.67. 

În vederea exercitării dreptului de a contesta rezultatele evaluării la lucrările scrise, elevul sau, 

după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului, poate acţiona, astfel: 

 a) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal solicită, oral, cadrului didactic 

să justifice rezultatul evaluării, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului 

legal, în termen de maximum 5 zile de la comunicare. 

 b) în situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate 

satisfăcătoare, elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, conducerii 
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unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor 

orale sau practice. 

 c) Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul desemnează alte două cadre didactice 

de specialitate din unitatea de învăţământ preuniversitar, care nu predau la clasa respectivă şi 

care reevaluează lucrarea scrisă. 

 d) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la pct. c) este nota rezultată 

în urma reevaluării. în cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de 

către cele două cadre didactice. 

 e) 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 un 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. 

f) 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. 

 g) Calificativul sau nota obţinută în urma contestaţiei rămâne definitiv/definitivă. 

 h) în situaţia în care în unitatea de învăţământ preuniversitar 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 inspectoratul şcolar, cadre didactice din 

învăţământul primar sau profesori de specialitate din alte unităţi de învăţământ. 

 

Drepturi de asociere şi de exprimare 

Art.68. 

Elevii beneficiază de următoarele drepturi de asociere: 

 a) dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care 

promovează interesele elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii non-formale, economice, 

sociale, recreaţionale, culturale sau altele asemenea, în condiţiile legii; 

 b) dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbarea orelor de 

curs;; 

 c) dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în unitatea de 

învăţământ preuniversitar, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea consiliului de 

administraţie. Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care 

sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei 

naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi 

libertăţile altora; 

 d) dreptul de a participa la şedinţele Consiliului Elevilor, în condiţiile prevăzute de prezentul 

statut; e) dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare sau influenţare din 

partea personalului didactic sau administrativ; 

 f) dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale informative, precum şi de a le 

distribui elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar, fără obligaţia unităţii de învăţământ 

de a publica materialele. Este interzisă publicarea şi distribuirea de materiale care aduc atingere 

securităţii naţionale, ordinii publice, drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, constituie atacuri 

xenofobe, denigratoare sau discriminatorii. 

 

Drepturi sociale  

Art.69. 

(i) Elevii beneficiază de următoarele drepturi sociale: 

 a) dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, 

naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar, naval şi fluvial, pe tot 

parcursul anului calendaristic. 
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 b) dreptul de a beneficia de gratuitate pentru toate categoriile de transport menţionate la alin 

(1), litera a), pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru 

care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutelă, în conformitate cu 

prevederile legale in vigoare; 

 c) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, pe bază de abonament, în 

cazul în care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, în conformitate cu prevederile 

legale in vigoare; 

 d) dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-

întors pe semestru pentru elevii care care locuiesc la internat sau la gazdă, 

e) dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de 

ajutoare sociale şi financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al Ministrului Educaţiei 

Naţionale; 

 

Îndatoririle/obligațiile elevilor 

Art. 70 

Elevii au următoarele îndatoriri: 
a) de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi 

competenţele şi de a-şi însuşi cunoştinţele prevăzute de programele şcolare; 

b) de a respecta regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar; 

c) de a avea un comportament civilizat şi de a se prezenta la şcoală în uniforma școlară, să 

poarte elemente de identificare (ecusonul personal), în conformitate cu legislaţia în vigoare și 

cu regulamentele şi deciziile unităţii de învăţământ preuniversitar. Ţinuta vestimentară sau 

lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului in 

perimetrul şcolii. 

d) de a respecta drepturile de autor şi de a recunoaşte apartenenţa informaţiilor prezentate în 

lucrările elaborate; 

e) de a elabora şi susţine lucrări la nivel de disciplină/modul şi lucrări de absolvire originale; 

f) de a sesiza autorităţile competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesului de învăţământ 

şi a activităţilor conexe acestuia, în condiţiile legii; 

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

pericol siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice. 

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

care au acces; 

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

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

instituţiile de învăţământ preuniversitar; 

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

de către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei individuale; 

l) de a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru 

trecerea notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor 

legali pentru luare la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară; 

m) de a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul 

anului şcolar; 

n) de a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi 

personalul unităţii de învăţământ; 

o) de a cunoaşte şi respecta prevederile Statutului Elevului şi ale Regulamentului de organizare 

şi funcţionare a unităţii de învăţământ, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile 

de vârstă şi individuale ale acestora; 



33 

 

p) de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasării în microbuzele şcolare, de a avea un 

comportament şi un limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijloacele de transport şi de 

a respecta regulile de circulaţie; 

q) de a cunoaşte şi de a respecta, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de 

vârstă şi individuale ale acestora, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de 

prevenire şi de stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă, precum şi normele de 

protecţie a mediului. 

r) de a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de 

recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol 

sănătatea colegilor sau a personalului din unitate.  

Interdicţii 

Art. 71 

Elevilor le este interzis: 
a) să distrugă, modifice sau completeze documentele şcolare, precum cataloage, foi matricole, 

carnete de elev şi orice alte documente din aceeaşi categorie sau să deterioreze bunurile din 

patrimoniul unităţii de învăţământ; 

b) să introducă şi să difuzeze, în unitatea de învăţământ preuniversitar, materiale care, prin 

conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea, unitatea şi integritatea naţională a ţării, 

care cultivă violenţa, intoleranţa sau care lezează imaginea publică a unei persoane; 

c) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 

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

substanţe etnobotanice şi sa participe la jocuri de noroc; 

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

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

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

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

de bunurile personale care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din 

unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale; 

f) să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic 

în incinta unităţilor de învăţământ; 

g) 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, numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii lor în procesul educativ 

sau în situaţii de urgenţă; 

h) să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă; 

i) să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, şi să manifeste 

violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ; 

j) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în afara 

ei; 

k) să părăsească perimetrul unităţii de învăţământ în timpul programului şcolar, cu excepţia 

elevilor majori şi a situaţiilor prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii 

de învăţământ; 

l) să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar; 

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

al diriginţilor;  

 

Sancţionarea elevilor  

Art. 72 
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(1) Elevii din sistemul de învăţământ de stat, particular şi confesional autorizat/acreditat, care 

săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele 

şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora conform prevederilor prezentului 

statut. 

(2) Pentru a putea fi sancţionaţi, faptele trebuie să se petreacă în perimetrul unităţii de 

învăţământ sau în cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara perimetrului 

unităţii de învăţământ sau în afara activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de 

învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei în vigoare. 

(3) Elevii au dreptul la apărare, conform legii. 

(4) Sancţiunile ce pot fi aplicate elevilor sunt: 

a) observaţie individuală; 

b) mustrare scrisă; 

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

profesionale; 

d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă din aceeaşi unitate de învăţământ; 

e) preavizul de exmatriculare; 

f) exmatriculare. 

(5) Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali. Sancţiunea se aplică din momentul comunicării acesteia sau 

ulterior, după caz. 

(6) Sancţionarea elevilor sub forma mustrării în faţa colectivului clasei sau al şcolii este 

interzisă în orice context. 

(7) Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare. 

(8) Sancţiunile prevăzute la punctul 4, lit. e-f, nu se pot aplica în învăţământul obligatoriu. 

 

Art. 73 
(1) Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiuni colective. 

(2) Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului cu privire la încălcarea 

regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie insoţită 

de consilierea acestuia, care să urmărească remedierea comportamentului. Sancţiunea se aplică 

de către profesorul diriginte, sau de către directorul unităţii de învăţământ. 

Art. 74 
(1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul diriginte, cu 

menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea. 

(2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut 

faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de 

procese -verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral 

de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, 

la sfârşitul semestrului. 

(3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/ 

tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru 

nu este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire. 

(4) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.  

(5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea 

calificativului, în învăţământul primar. 

Art. 75 
(1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de către director, la propunerea 

consiliului clasei, aprobată prin hotărârea consiliului profesoral. 

(2) Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, 

în învăţământul primar, aprobată de consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. 
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Art. 76 
(1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează 

într-un document care se înmânează de către învăţător/institutor/profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte/director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau 

susţinătorului legal al elevului minor şi elevului, dacă acesta a împlinit 18 ani. 

(2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol. 

(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la 

propunerea consiliului clasei. 

Art. 77 
(1) Preavizul de exmatriculare se întocmeşte de către profesorul diriginte, pentru elevii care 

absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor de la 

o singură disciplină/modul, cumulate pe un an şcolar, se semnează de către acesta şi de director. 

Acesta se înmânează elevului şi, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

(2) Sancţiunea se consemnează în registrul de evidenţă a elevilor şi în catalogul clasei şi se 

menţionează în raportul consiliului clasei la sfârşit de semestru sau de an şcolar. 

(3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la 

propunerea consiliului clasei. 

Art. 78 
(1) Exmatricularea constă în eliminarea elevului din unitatea de învăţământ preuniversitar în 

care acesta a fost înscris, până la sfârşitul anului şcolar. 

(2) Exmatricularea poate fi: 

a) exmatriculare cu drept de reînscriere, în anul şcolar următor, în aceeaşi unitate de învăţământ 

şi în acelaşi an de studiu; 

b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ; 

c) exmatriculare din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere, pentru o perioadă 

de timp; 

(3) Elevii exmatriculaţi din unităţile de învăţământ - liceal şi postliceal pentru motive 

imputabile, se pot transfera, în anul şcolar următor, într-o altă unitate de învăţământ, cu 

respectarea prevederilor prezentului act normativ, a regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a regulamentelor specifice. 

Art. 79 
(1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul şcolar următor în aceeaşi unitate de 

învăţământ şi în acelaşi an de studiu, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din 

învăţământul postliceal, pentru abateri grave, prevăzute de prezentul act normativ sau de 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ, sau apreciate ca atare de 

către consiliul profesoral al unităţii de învăţământ.  

(2) 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/modul, 

cumulate pe un an şcolar. 

(3) Dacă abaterea constă în absenţe nemotivate, sancţiunea exmatriculării se poate aplica numai 

dacă, anterior, a fost aplicată sancţiunea preavizului de exmatriculare. 

(4) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în 

catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. 

(5) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub 

semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

(6) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la 

propunerea consiliului clasei. 

Art. 80 
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(1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ se aplică elevilor 

din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru abateri deosebit de grave, 

apreciate ca atare de către consiliul profesoral. 

(2) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la 

propunerea consiliului clasei. 

(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în 

catalogul clasei, în registrul de evidenţă a elevilor şi în registrul matricol. 

(4) Sancţiunea se comunică de către directorul unităţii de învăţământ, în scris elevului şi sub 

semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

Art. 81 
(1) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ, fără drept de reînscriere pentru o perioadă 

de 3-5 ani, se aplică elevilor din ciclul superior al liceului şi din învăţământul postliceal, pentru 

abateri deosebit de grave, apreciate ca atare de către consiliul profesoral. 

(2) Sancţiunea se aplică prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, prin 

care se stabileşte şi durata pentru care se aplică această sancţiune. în acest sens, directorul 

unităţii de învăţământ transmite Ministerului Educaţiei Naţionale propunerea motivată a 

consiliului profesoral privind aplicarea acestei sancţiuni, împreună cu documente sau orice alte 

probe din care să rezulte abaterile deosebit de grave săvârşite de elevul propus spre sancţionare. 

(3) Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în 

catalogul clasei şi în registrul matricol. Sancţiunea se comunică de către Ministerul Educaţiei 

Naţionale, în scris elevului şi sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal. 

 

Anularea sancţiunii 

Art. 82 
(1) După opt săptămâni sau la încheierea semestrului sau a anului şcolar, consiliul se 

reîntruneşte. Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la articolul 16, alin. 

(4), lit. a-e) dă dovadă de un comportament fără abateri pe o perioadă de cel puţin 8 săptămâni 

de şcoală, până la încheierea semestrului sau a anului şcolar, prevederea privind scăderea notei 

la purtare, asociată sancţiunii, poate fi anulată. 

(2) Anularea, în condiţiile stabilite la alin. (1), a scăderii notei la purtare se aprobă de către 

entitatea care a aplicat sancţiunea. 

 

 

Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs 

Art. 83 
(1) Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate pe 

semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe 

semestru la o disciplină sau modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct.  

 

Sancțiuni privind nepurtarea uniformei școlare și a ecusonului, precum și utilizarea 

telefonului mobil în timpul orelor 

 

Art. 84 

(1)Prezentarea la orele de curs fără uniformă școlară atrage după sine aplicarea sancțiunii de 

scăderea notei la purtare cu 1 punct; în cazul în care se cumulează 3 puncte scăzute la purtare 

datorită nepurtării uniformei școlare, elevului i se pot aplica alte sancțini prevăzute în 

Regulamentul intern al Colegiului. 

(2)Folosirea telefonului mobil în timpul orelor, fără permisiunea profesorului, atrage după 

sine sancționarea elevului cu scăderea notei la purtare cu 1 punct; la 3 puncte scăzute la 
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purtare ca urmare a folosirii a telefonului în timpul orelor, atrage după sine alte sancțiuni 

prevăzute în Regulamentul intern al Colegiului; 

(3)Nepurtarea ecusonului atrage după sine sancționarea elevului cu scăderea notei la purtare 

cu 1 punct;  

 

Pagube patrimoniale 

Art. 85 
(1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de 

învăţământ sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art. 1357-1374 din Codul 

Civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie 

bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase. 

(2) în cazul distrugerii sau deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi 

înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu 

şi tipului de manual deteriorat. în caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor 

respective. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau 

deteriorarea manualelor şcolare. 

 

Contestarea 

Art. 86 
(1) Contestarea sancţiunilor ce pot fi aplicate elevilor, prevăzute la art. 50 se adresează, de către 

elev sau, după caz, de către părintele/tutorele/susţinătoml legal al elevului, Consiliului de 

Administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar, în termen de 5 zile lucrătoare de la 

aplicarea sancţiunii. 

(2) Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul 

unităţii de învăţământ. Hotărârea Consiliului de Administraţie nu este definitivă şi poate fi 

atacată ulterior la instanţa de contencios administrativ din circumscripţia unităţii de învăţământ, 

conform legii. 

(3) Exmatricularea din toate unităţile de învăţământ poate fi contestată, în scris, la Ministerul 

Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea 

sancţiunii.  

Art. 87.Prezentul Regulament de ordine internă se va prelucra de către fiecare diriginte la clasă, 

întocmindu-se un tabel în care elevii vor semna că au luat la cunoştinţă. 

 

CAPITOLUL XI. 

REPREZENTAREA ELEVILOR 

Moduri de reprezentare a elevilor 

Art.88. În vederea reprezentării drepturilor şi intereselor elevilor, aceştia se pot asocia în: 

 a) consiliul elevilor; 

 b) asociaţiile reprezentative ale elevilor; 

Art. 89. 

Interesele şi drepturile elevilor sunt reprezentate şi apărate prin: 

 a) participarea reprezentanţilor elevilor în organismele, foruri, consilii, comisii şi alte 

organisme şi structuri asociative care au impact asupra sistemului educaţional; 

 b) participarea reprezentanţilor elevilor aleşi în organismele administrative şi forurile 

decizionale sau consultative din cadrul unităţii de învăţământ liceal şi profesional; 

c) participarea reprezentantului elevilor în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ, 

conform legii; 

 d) depunerea de memorandumuri, petiţii, plângeri, solicitări sau altele asemenea, după caz; e) 

transmiterea de comunicate de presă, luări publice de poziţie şi alte forme de comunicare 

publică; 
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f) alte modalităţi de exprimare a doleanţelor, drepturilor şi poziţiei reprezentaţilor elevilor, 

inclusiv organizarea de acţiuni de protest, cu respectarea normelor legale în vigoare. 

 

Elevii reprezentanţi  

Art. 90. 

Se consideră reprezentanţi ai elevilor următorii: 

a) preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor; 

b) reprezentantul elevilor în Consiliul de Administraţie; 

d) reprezentanţii elevilor în comisiile unităţii de învăţământ 

Alegerea sau desemnarea reprezentanţilor 

Art. 91. 

(1) Reprezentanţii elevilor din organismele administrative sau din forurile decizionale sau 

consultative ale unităţii de învăţământ liceal sau profesional sunt aleşi, la începutul fiecărui an 

şcolar, de către elevii unităţii de învăţământ liceal, profesional sau postliceal. 

(4) Modul concret de desfăşurare a alegerilor pentru elevii reprezentanţi se stabileşte de aceştia 

printr-un regulament adoptat de către Consiliul Naţional al Elevilor. 

 

 

CAPITOLUL AL XII-LEA  

CONSILIUL ŞCOLAR AL ELEVILOR 

 

Reprezentarea elevilor în Consiliul Şcolar al Elevilor 

Art. 92 

(1) Fiecare clasa îşi va alege reprezentantul în consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul 

primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea 

reprezentantului lor. Profesorii nu au drept de vot şi nici nu le este permisă influenţarea deciziei 

elevilor. 

(2) în fiecare unitate de învăţământ de stat, particular şi confesional se constituie consiliul 

şcolar al elevilor, format din reprezentanţii elevilor din fiecare clasă. 

Mod de organizare 

Art. 93 

(1) Consiliul Şcolar al Elevilor este structură consultativă şi reprezintă interesele elevilor din 

învăţământul preuniversitar, la nivelul unităţii de învăţământ. 

(2) Prin Consiliul Şcolar al Elevilor, elevii îşi exprimă opinia în legătură cu problemele care îi 

afectează în mod direct. 

 (3) Consiliul Şcolar al 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. 

(4) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ desemnează un cadru didactic care va asigura 

o comunicare eficientă între corpul profesoral şi consiliul elevilor. Acesta nu se va implica în 

luarea deciziilor Consiliului Şcolar al Elevilor. 

(5) Conducerea unităţii de învăţământ sprijină activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor, prin 

punerea la dispoziţie a logisticii necesare desfăşurării activităţii acestuia şi a unui spaţiu pentru 

întrunirea Biroului Executiv şi a Adunării Generale a respectivului Consiliu Şcolar al Elevilor. 

Fondurile aferente desfăşurării activităţilor specifice se asigură din finanţarea suplimentară, 

fără a afecta derularea activităţilor educaţionale. 

Atribuţiile Consiliului Şcolar al Elevilor  

Art. 94 

Consiliul elevilor are următoarele atribuţii: 
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 a) reprezintă interesele elevilor şi transmite Consiliului de Administraţie, 

directorului/directorului adjunct şi consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor 

la problemele de interes pentru aceştia; 

 b) apără drepturile elevilor la nivelul unităţii de învăţământ şi sesizează încălcarea lor; 

 c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând conducerea 

unităţii de învăţământ despre acestea şi propunând soluţii; 

 d) sprijină comunicarea între elevi şi cadre didactice; 

 e) dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte; 

 f) poate iniţia activităţi extraşcolare, evenimente culturale, concursuri, excursii etc; 

 g) poate organiza acţiuni de strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale/ provenind 

din medii dezavantajate, pe probleme de mediu şi altele asemenea; 

 h) poate sprijini proiectele şi programele educative în care este implicată unitatea de 

învăţământ preuniversitar; 

 i) propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare; 

 j) dezbate proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

 k) organizează alegeri pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte, secretar, la termen sau în 

cazul în care posturile sunt vacante; 

 l) desemnează un membru observator pentru Consiliul de Administraţie, conform legii; 

m) organizează alegerile pentru elevul reprezentant cu drept de vot în Consiliul de 

Administraţie; n) deleagă reprezentanţi, prin decizia preşedintelui Consiliului Şcolar al 

Elevilor, în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, Comisia de Prevenire şi Combatere a 

Violenţei şi orice altă comisie din care reprezentanţii elevilor fac parte, conform legii; 

 o) Consiliul Şcolar al Elevilor va completa o secţiune din raportul activităţilor educative 

extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, în care va preciza opinia elevilor faţă de 

activităţile educative extraşcolare realizate. 

Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor 

 Art. 95 

 (1) Elevii din unitatea de învăţământ preuniversitar aleg prin vot universal, secret şi liber 

exprimat Biroul Executiv al Consiliului Şcolar al Elevilor. 

(2) Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor participă, cu statut de observator, la 

şedinţele Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ, la care se discută aspecte 

privind elevii, la invitaţia scrisă a directorului unităţii de învăţământ, în funcţie de tematica 

anunţată, preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor poate desemna alt reprezentant al elevilor 

ca participant la anumite şedinţe ale Consiliului de Administraţie. 

 (3) Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor, elev din învăţământul profesional, liceal sau 

postliceal, activează în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii. 

 

 

CAPITOLUL XIII 

PĂRINŢII 

Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 

Art.96.  
(1) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai antepreşcolarului/preşcolarului/elevului sunt 

parteneri educaţionali principali ai unităţilor de învăţământ. 

 (2) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au acces la toate informaţiile 

legate de sistemul de învăţământ care privesc educaţia copiilor lor. 

 (3) Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali ai copilului/elevului au dreptul de a fi susţinuţi de 

sistemul de învăţământ, pentru a se educa şi a-şi îmbunătăţi aptitudinile ca parteneri în relaţia 

familie - şcoală. 
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Art. 97. 

     (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat 

periodic referitor la situaţia şcolară şi la comportamentul propriului copil. 

     (2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să dobândească 

informaţii referitoare numai la situaţia propriului copil. 

Art.98. 

    (1) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unităţii 

de învăţământ în concordanţă cu procedura de acces, dacă: 

     a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic sau cu 

directorul/directorul adjunct al 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 profesorul diriginte; 

     e) participă la acţiuni organizate de asociaţia de părinţi. 

     (2) Consiliul de administraţie are obligaţia stabilirii procedurii de acces al părinţilor, 

tutorilor sau susţinătorilor legali în unităţile de învăţământ. 

Art.99. 
Părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate 

juridică, conform legislaţiei în vigoare. 

Art. 100. 

Părinții, tutorii sau susținători legali au dreptul să se constituie în asociații cu personalitate 

juridică, conform  legislației în vigoare. 

(1)Asociația părinților se organizează și funcționează în conformitate cu propriul statut. 

 

Art. 101. 

La nivelul fiecărei clase de elevi se organizează Comitetul de părinţi. 

(1) Comitetele de părinţi se aleg la nivelul fiecărei clase şi au în componenţă: 

•     1 preşedinte 

•     1 casier 

•     1 membru 

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se alege în Adunarea Generală a Comitetelor de 

părinţi de la nivelul claselor. Este format din: 

•     1 preşedinte 

•     1 casier 

•     1membru 

(3) Comitetele de părinţi şi Consiliul reprezentativ al părinţilor au următoarele atribuţii: 

 Încheie cu şcoala un acord de parteneriat conform modelului  anexat; 

  Sprijină conducerea şcolii în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale, 

atât pentru activităţi curriculare cât şi extracurriculare; 

  Sprijină profesorii diriginţi în activitatea de cuprindere la cursuri a tuturor copiilor 

înscrişi şi de îmbunătăţire a frecvenţei; 

  Sprijină conducerea şcolii în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională 

sau de integrare socială a absolvenţilor; 

 Sprijină diriginţii şi conducerea şcolii în organizarea consultaţiilor şi dezbaterilor 

pedagogice cu părinţii, pe probleme privind educarea elevilor; 

 Sprijină clasa în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare; 

 Atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii(donații, sponsorizări) 

financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a instrucţiei, educaţiei şi bazei 

materiale din şcoală. 
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 Activitatea financiară a comitetelor de părinţi va respecta Regulamentul de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ din învăţământul preuniversitar. 

 

 

 

Art. 102. 

(1) Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite 

rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuții amiabile, cu 

salariatul unității de învățământ implicat cu profesorul diriginte, cu directorul unității de 

învățământ. în situația în care discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, părintele, 

tutorele sau susținătorul legal adresează o cerere scrisă conducerii unității de învățământ. 

(2)În cazul în care au fost parcurse etapele menționate la alin. (1), fără rezolvarea stării 

conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite 

rezolvarea situației la inspectoratul școlar. 

(3)În cazul în care au fost parcurse etapele prevăzute la alin. (1) și (2), fără rezolvarea stării 

conflictuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite 

rezolvarea situației la Ministerul Educației Naționale. 

 

 Îndatoririle părinţilor 

Art. 103. 

    (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a 

asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru 

şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.  

    (2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, în perioada 

învăţământului obligatoriu, poate fi sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă 

cuprinsă între 100 lei şi 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii. 

     (3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) 

se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului 

de administraţie al unităţii de învăţământ.  

    (4) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, 

părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale 

solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/formaţiune de 

studiu/pentru evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din 

colectivitate/unitatea de învăţământ. 

     (5) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia 

legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru 

învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului. 

Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul profesorului 

diriginte, cu nume, dată şi semnătură. 

     (6) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor 

din patrimoniul unităţii de învăţământ, cauzate de elev. 

     (7) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului din învăţământul primar are obligaţia 

să îl însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs să îl 

preia.  

     (8) Se interzice oricăror persoane agresarea - fizică, psihică, verbală etc., a elevilor şi a 

personalului unităţii de învăţământ preuniversitar. 

     (9) Respectarea prevederilor prezentului regulament al Colegiului  Agricol şi de Industrie 

Alimentară “ Vasile Adamachi” este obligatorie  pentru părinţi/tutorii legal ai elevilor. 
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    (10) Fiecare părinte (ca beneficiar indirect) va încheia cu directorul şcolii acordul de 

parteneriat şcoală-familie, în condiţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor 

de învăţământ preuniversitar şi a Regulamentului de ordine interioară. 

 

 

CAPITOLUL XIV 

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

 

Art. 104. 

Secretarul îşi desfăşoară activitatea conform Legea nr.1/5 ianuarie 2011 – a Educaţiei 

Naţionale, modificată şi completată prin OUG nr. 21/2012, OUG nr. 14/2013, OUG nr. 

117/2013, OUG nr.103/2013, OUG nr. 16/2014, precum şi OUG nr. 49/2014, Legea 53/2003 

Codul muncii, modificat şi completat prin Legea nr. 40/2011, Contractul colectiv de muncă-

unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar înregistrat la MMFPS nr. 

59276/02 noiembrie 2012, precum şi cele specifice stabilite prin prezentul regulament, 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământ preuniversitar aprobat 

cu Ordinul MEC nr. 4925/08 septembrie 2005, completat şi modificat prin Ordin MECTS nr. 

4106/11 iunie 2010, Ordin MECTS nr. 4714/23 august 2010, precum şi Ordin MECTS nr. 

5619/11 noiembrie 2010 art. 86 şi a atribuţiilor specifice stabilite prin fișa postului. 

 

Art. 105.  

Administratorul financiar (contabil şef/ contabil) îşi desfăşoară activitatea conform Legea 

nr.1/5 ianuarie 2011 – a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată prin OUG nr. 21/2012, 

OUG nr.14/2013, OUG nr.117/2013, OUG nr.103/2013, OUG nr.16/2014, precum şi OUG 

nr.49/2014, Legea 53 /2003 Codul muncii, modificat şi completat prin Legea nr.40/2011, 

Contractul colectiv de muncă-unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar 

înregistrat la MMFPS nr. 59276/02 noiembrie 2012 ,precum şi cele specifice stabilite prin 

prezentul regulament, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământ 

preuniversitar aprobat cu Ordinul MEC nr. 4925/08 septembrie 2005, completat şi modificat 

prin Ordin MECTS nr. 4106/11 iunie 2010, Ordin MECTS nr. 4714/23 august 2010, precum 

şi Ordin MECTS nr. 5619/11 noiembrie 2010 art. 87 şi a atribuţiilor specifice stabilite prin fișa 

postului. 

 

Art. 106. 

Laborantul îşi desfăşoară activitatea conform Legea nr.1/5 ianuarie 2011 – a Educaţiei 

Naţionale, modificată şi completată prin OUG nr. 21/2012, OUG nr. 14/2013, OUG 

nr.117/2013, OUG nr.103/2013, OUG nr.16/2014, precum şi OUG nr.49/2014, Legea 53 /2003 

Codul muncii, modificat şi completat prin Legea nr.40/2011, Contractul colectiv de muncă-

unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar înregistrat la MMFPS 

nr.59276/02 noiembrie 2012, precum şi cele specifice stabilite prin prezentul regulament, 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământ preuniversitar aprobat 

cu Ordinul MEC nr. 4925/08 septembrie 2005, completat şi modificat prin Ordin MECTS 

nr.4106/11 iunie 2010, Ordin MECTS nr.4714/23 august 2010, precum şi Ordin MECTS nr. 

5619/11 noiembrie 2010 art. 90: 

Sarcinile de serviciu specifice postuluisunt prevăzute în fișa postului. 

 

Art.107. 

Bibliotecarul îşi desfăşoară activitatea conform Legea nr.1/5 ianuarie 2011 – a Educaţiei 

Naţionale, modificată şi completată prin OUG nr.21/2012, OUG nr.14/2013, OUG 

nr.117/2013, OUG nr.103/2013, OUG nr.16/2014, precum şi OUG nr.49/2014, Legea 53/2003 
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Codul muncii, modificat şi completat prin Legea nr.40/2011, Contractul colectiv de muncă-

unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar înregistrat la MMFPS 

nr.59276/02 noiembrie 2012, precum şi cele specifice stabilite prin prezentul regulament, 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământ preuniversitar aprobat 

cu Ordinul MEC nr. 4925/08 septembrie 2005, completat şi modificat prin Ordin MECTS 

nr.4106/11 iunie 2010, Ordin MECTS nr.4714/23 august 2010, precum şi Ordin MECTS nr. 

5619/11 noiembrie 2010 art. 89 şi a atribuţiilor specifice stabilitefișa postului. 

 

Art.108. 

Inginerul de sistem/informatician îşi desfăşoară activitatea conform Legea nr.1/5ianuarie 

2011 – a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată prin OUG nr. 21/2012,OUG nr.14/2013, 

OUG nr.117/2013, OUG nr.103/2013, OUG nr.16/2014, precum şi OUG nr.49/2014, Legea 53 

/2003 Codul muncii, modificat şi completat prin Legea nr.40/2011, Contractul colectiv de 

muncă-unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar înregistrat la MMFPS nr. 

59276/02 noiembrie 2012, precum şi cele specifice stabilite prin prezentul regulament, 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământ preuniversitar aprobat 

cu Ordinul MEC nr. 4925/08 septembrie 2005, completat şi modificat prin Ordin MECTS nr. 

4106/11 iunie 2010, Ordin MECTS nr.4714/23 august 2010, precum şi Ordin MECTS nr. 

5619/11 noiembrie 2010 art. 90 şi a atribuţiilor specifice stabilite prin fișa postului. 

 

Art.109.  

Administratorul patrimoniu (administrator) îşi desfăşoară activitatea conform Legea nr.1/5 

ianuarie 2011 – a Educaţiei Naţionale, modificată şi completată prin OUG nr. 21/2012, OUG 

nr.14/2013, OUG nr.117/2013, OUG nr.103/2013, OUG nr.16/2014, precum şi OUG nr. 

49/2014, Legea 53 /2003 Codul muncii, modificat şi completat prin Legea nr.40/2011, 

Contractul colectiv de muncă-unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar 

înregistrat la MMFPS nr. 59276/02 noiembrie 2012, precum şicele specifice stabilite prin 

prezentul regulament, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământ 

preuniversitar aprobat cu Ordinul MEC nr. 4925/08 septembrie 2005, completat şi modificat 

prin Ordin MECTS nr.4106/11 iunie 2010, Ordin MECTS nr.4714/23 august 2010, precum şi 

Ordin MECTS nr. 5619/11 noiembrie 2010 art. 88 şi a atribuţiilor specifice stabilite prin fișa 

postului. 

 

Art. 110. 

Pedagogul şcolar îşi desfăşoară activitatea conform Legea nr.1/5 ianuarie 2011 – a Educaţiei 

Naţionale, modificată şi completată prin OUG nr.21/2012, OUG nr.14/2013,OUG nr.117/2013, 

OUG nr.103/2013, OUG nr.16/2014, precum şi OUG nr.49/2014, Legea 53 /2003 Codul 

muncii, modificat şi completat prin Legea nr.40/2011, Contractul colectiv de muncă-unic la 

nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar înregistrat la MMFPS nr.59276/02 

noiembrie 2012, precum şi cele specifice stabilite prin prezentul regulament, Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământ preuniversitar aprobat cu Ordinul MENCS 

nr. 4925/08 septembrie 2005, completat şi modificat prin Ordin MECTS nr.4106/11 iunie 2010, 

Ordin MECTS nr. 4714/23 august 2010, precum şi Ordin MECTS nr. 5619/11 noiembrie 2010 

şi a atribuţiilor specifice stabilite prin prezentul regulament. 

 

Art.111. 
Supraveghetorul de noapte îşi desfăşoară activitatea conform Legea nr.1/5 ianuarie 2011– a 

Educaţiei Naţionale, modificată şi completată prin OUG nr. 21/2012, OUG nr.14/2013,OUG 

nr.117/2013, OUG nr.103/2013, OUG nr.16/2014, precum şi OUG nr.49/2014, Legea 53 /2003 

Codul muncii, modificat şi completat prin Legea nr.40/2011, Contractul colectiv de muncă-
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unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar înregistrat la MMFPS 

nr.59276/02 noiembrie 2012, precum şi cele specifice stabilite prin prezentul regulament, 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământ preuniversitar aprobat 

cu Ordinul MENCS nr. 5079/19 septembrie 2016, completat şi modificat prin Ordin MECTS 

nr.4106/11 iunie 2010, Ordin MECTS nr. 4714/23 august 2010, precum şi Ordin MECTS nr. 

5619/11 noiembrie 2010 şi a atribuţiilor specifice stabilite prin fișa postului. 

 

 

CAPITOLUL XV 

RESPONSABILITAȚILE PERSONALULUI NEDIDACTIC 

 

Art.112.  

Personalul nedidactic din învăţământul preuniversitar are responsabilităţile, drepturile 

şiobligaţiile prevăzute de Legea 53 /2003 Codul muncii, modificat şi completat prin Legea nr. 

40/2011, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământ preuniversitar 

aprobat  în  septembrie  2016, completat şi modificat prin Ordin MECTS nr. 4106/11 iunie 

2010, Ordin MECTS nr. 4714/23 august 2010, precum şi Ordin MECTS nr. 5619/11 noiembrie 

2010, Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de activitate învăţământ 

preuniversitar înregistrat la MMFPS nr. 59276/02 noiembrie 2012, precum şi cele specifice 

stabilite prin prezentul regulament. 

 

 

Art.113.  

Personalul de îngrijire: 

 

Durata normală a timpului de muncă este, în medie, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, 

realizate prin săptămâna de lucru de 5 zile. 

Se prezintă la serviciu cu 5 minute înainte de începerea serviciului, odihnit, apt pentru 

rezolvarea sarcinilor de serviciu, semnează condica de prezenţă şi se prezintă la administrator 

pentru a se informa asupra problemelor care trebuie rezolvate. Atribuțiile și sarcinile de 

serviciu sunt prevăzute în fișa postului. 

În funcţie de nevoile specifice ale unităţii salariatul se obligă să îndeplinească şi alte sarcini 

repartizate de conducerea unităţii în condiţiile legii. 

 

Art.114. 

Muncitorul calificat – fochist 

 

Durata normală a timpului de muncă este, în medie, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, 

realizate prin săptămâna de lucru de 5 zile. 

Se prezintă la serviciu cu 5 minute înainte de începerea serviciului, odihnit, apt pentru 

rezolvarea sarcinilor de serviciu, semnează condica de prezenţă şi se prezintă la administrator 

pentru a se informa asupra problemelor care trebuie rezolvate. Atribuțiile și sarcinile de 

serviciu sunt prevăzute în fișa postului.  

 

Art.115.  

Muncitorul calificat - întreținere 

 

Durata normală a timpului de muncă este, în medie, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, 

realizate prin săptămâna de lucru de 5 zile. 
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Se prezintă la serviciu cu 5 minute înainte de începerea serviciului, odihnită, apt pentru 

rezolvarea sarcinilor de serviciu, semnează condica de prezenţă şi se prezintă la administrator 

pentru a se informa asupra problemelor care trebuie rezolvate. Atribuțiile și sarcinile de 

serviciu sunt prevăzute în fișa postului. 

 

Art. 116.  

Muncitorul calificat – electrian   

 

Durata normală a timpului de muncă este, în medie, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, 

realizate prinsăptămâna de lucru de 5 zile. 

Se prezintă la serviciu cu 5 minute înainte de începerea serviciului, odihnită, apt pentru 

rezolvarea sarcinilor de serviciu, semnează condica de prezenţă şi se prezintă la administrator 

pentru a se informa asupra problemelor care trebuie rezolvate. 

 

Art. 117.  

Paznic: 

 

Durata normală a timpului de muncă este, în medie, de 40 ore/săptămână, realizate prin 

turele stabilite de administratorul unităţii cu respectarea a doua zile libere consecutive . 

Se prezintă la serviciu cu 5 minute înainte de începerea serviciului, odihnită, apt pentru 

rezolvarea sarcinilor de serviciu, semnează condica de prezenţă şi se prezintă la administrator 

pentru a se informa asupra problemelor care trebuie rezolvate. Atribuțiile și sarcinile de 

serviciu sunt prevăzute în fișa postului. 

 

 

Art. 118.  

Muncitor necalificat – spălătorie: 

 

Durata normală a timpului de muncă este, în medie, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, 

realizate prin săptămâna de lucru de 5 zile. 

Se prezintă la serviciu cu 5 minute înainte de începerea serviciului, odihnită, apt pentru 

rezolvarea sarcinilor de serviciu, semnează condica de prezenţă şi se prezintă la administrator 

pentru a se informa asupra problemelor care trebuie rezolvate. Atribuțiile și sarcinile de 

serviciu sunt prevăzute în fișa postului. 

 

 

Art. 119.  

Muncitor necalificat – îngrijitoare: 

 

Durata normală a timpului de muncă este, în medie, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, 

realizate prin săptămâna de lucru de 5 zile. 

Se prezintă la serviciu cu 5 minute înainte de începerea serviciului, odihnită, aptă pentru 

rezolvarea sarcinilor de serviciu, semnează condica de prezenţă şi se prezintă la administrator 

pentru a se informa asupra problemelor care trebuie rezolvate. 

 

Art. 120.  

Muncitor calificat – bucătărie: 

 

Durata normală a timpului de muncă este, în medie, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, 

realizate prin săptămâna de lucru de 5 zile. 
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Se prezintă la serviciu cu 5 minute înainte de începerea serviciului, odihnită, aptă pentru 

rezolvarea sarcinilor de serviciu, semnează condica de prezenţă şi se prezintă la administrator 

pentru a se informa asupra problemelor care trebuie rezolvate. Atribuțiile și sarcinile de 

serviciu sunt prevăzute în fișa postului. 

 

  

CAPITOLUL XVI 

ORGANIZAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Art. 121. 

În anul şcolar 2017 - 2018 – Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară  “Vasile 

Adamachi” Iaşi pregăteşte elevi prin liceu curs de zi și  şcoală profesională.  

 

(1) ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL: 

 

PROFIL: Resurse naturale şi protecţia mediului: 

- 3 clase a IX–a–domeniile: agricultură, industrie alimentară, protectia 

mediului; 

- 3 clase a X-a – domeniile: agricultură, industrie alimentară, protectia mediului; 

- 4 clase a XI–a – tehnician în agricultură ecologică, tehnician horticultor, 

tehnician analize produse alimentare, tehnician ecolog și protecția calității 

mediului; 

- 3 clase a XII a – tehnician în agricultura ecologică, tehnician  ecolog şi 

protecţia calităţii mediului, tehnician analize produse alimentare. 

 

 PROFIL: Servicii 

- 2 clase a IX- a -  domeniile: economic, turism și alimentație; 

- 2 clase a X-a  -  domeniile: turism și alimentație, economic; 

- 1 clasă a  XI-a  - organizator banquenting ; 

- 2 clase a XII-a - tehnician în activităţi economice, organizator banquenting; 

 

(2) ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 

- 1 clasă a IX-a – domeniul: turism și alimentație – ospătar (chelner) vânzător 

în unități de alimentație; 

- 1clasă a IX-a- domeniul: mecanică-mecanic auto 

- 1clasă a X-a – domeniul: turism și alimentație - bucătar; 

-1clasă a X-a – domeniul: industrie alimentară- brutar-patiser-preparator 

produse făinoase; 

-1 clasă a XI-a – domeniul: agricultură- horticultor; 

-1clasă a XI-a – domeniul: industrie alimentară- brutar-patiser-preparator 

produse făinoase; 

- 1 clasă a XI-a – domeniul: mecanică- mecanic auto; 

 

Art.122. 
(1) Procesul instructiv educativ se desfăşoară pentru toate clasele dimineaţa între orele 8,00 -

15,00 . 

Numărul de ore din schema orară este în conformitate cu Planul-cadru şi opţiunile elevilor. 

(1) Efectivul claselor este cuprins între 20 şi 30  de elevi şi totalizează un număr de 702 

elevi. 
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(2) Cursurile se desfăşoară în 18 săli de clasă, 8 laboratoare şi cabinete. Pentru  lucrări de 

laborator se folosesc: laborator de informatică (2), fizică (1) şi chimie (1), biologie (1), 

tehnice (5), iar instruirea practică se desfăşoară în cele 2 ateliere ale şcolii, în ferma 

didactică şi la agenţii economici. Pentru educaţia fizică se folosesc cele 2 terenuri de sport 

şi sala de gimnastică. 

(3) Instruirea practică se realizează în ferma şcolii, la patiserie sau la agenţii economici 

parteneri. Perioada de desfăşurare a practicii comasate poate fi şi în vacanţele şcolare, în 

funcţie de calendarul lucrărilor agricole şi de parteneriatele cu agenţii economici. 

 

Art.123. 

Organizarea serviciului pe şcoală 

 

 (1).Conform art. 41din R.O.F.U.I.P. 2016, toate cadrele didactice au obligaţia de a efectua 

serviciul pe şcoală. 

(2). Programarea pentru efectuarea serviciului pe şcoală  a cadrelor didactice se va face, 

conform R.O.I., în zilele libere sau când situaţia nu o permite, în zilele cu cele mai puţine 

activităţi didactice; 

(3) În cadrul Colegiului Agricol şi de Industrie Alimentară“V.Adamachi” serviciul pe şcoală 

se desfăşoară într-un singur schimb, astfel: 
 7–15,30 

 

Art. 124. 

Sarcinile profesorului de serviciu 
 

a) Profesorul de serviciu se prezintă la şcoală la ora stabilită şi părăseşte localul şcolii 

după terminarea programului orar; 

b) 7-7
30 

–verifică trezirea elevilor din cămin, împreună cu pedagogul de serviciu, 

î n regi s t rează  even tua l e l e  p robleme sau  defec ţ iun i  d in  cămin ,  verifică 

prezenţa elevilor de serviciu la cantină, verifică dacă au fost preluate la cantină 

alimentele, modul cum elevii servesc masa (ordinea și disciplina în cantină) şi prezenţa 

elevului de serviciu în cămin (consemnează toate aceste lucruri înprocesul verbal 

numai după finalizarea activităţilor mai sus precizate); 

c) 7
30

–Verifică prezenţa elevului de serviciu pe şcoală, î l  instruieşte cu privire la 

sarcinile, conduita şi programul  acestuia, se interesează la secretariat, la intrarea în 

schimb, de situaţiile speciale anunţate pentru a lua măsurile  ce se impun; verifică 

ecusoanele/carnetele de elev şi uniforma elevilor împreună cu paznicul de serviciu; 

d) 8
00

–14–Conduce persoanele ce fac dovada intrării oficiale în unitate, procedând 

conform regulamentului de ordine interioară; 

8
00–

9
00 

 

13
00

–14
00 

Consemnează personal prezenţa elevilor în registrul special de     

prezenţă, mergând în fiecare clasă; 

 

e) Suplineşte la ore profesorii care lipsesc sau organizează suplinirea lor atunci când sunt 

mai multe situaţii de acest gen; 

f) În pauze supraveghează comportamentul elevilor şi consemnează eventualele abateri 

de la disciplină,după cum urmează: 

8–9   –  corpA 
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9–10 – corpB 

10–11
00

-corpC  

11
00

–1200  - corp A 

12
10-

14
00

–corp B+C 

15 – scrie procesele verbale (cămin/şcoala, corp A) 

g) Va lua măsuri de atenuarea conflictelor iscate în unitatea şcolară şi va informa 

conducerea şcolii în cazul în care se impune acest lucru; 

h) Controlează intrarea punctuală la ore a elevilor şi a profesorilor; 

i) Se asigură de desfăşurarea tuturor orelor în sălile stabilite; 

j) Asigură semnalul sonor prin care se anunţă pauza şi se delimitează orele de curs; 

k) Este interzisă intrarea elevilor şi a persoanelor străine în cancelaria şcolii; 

l) Va aviza părăsirea unităţii de către elevii aflaţi în situaţii speciale, după ce le-a adus 

la cunoştinţă dirigintelui şi conducerii şcolii; 

m) Informează conducerea şcolii despre eventualele defecţiuni sesizate în şcoală sau alte 

sectoare; 

n) Asigură acordarea primului ajutor în situaţii care necesită acest lucru; 

o) În situaţii în care apar probleme de sănătate, loviri, vătămări corporale ale elevilor sau 

ale cadrelor didactice, anunţă operativ directorul şcolii, dirigintele clasei şi 

concomitent medicul şcolar/medicul de la cea mai apropiată circumscripţie sanitară 

sau unitate medicală de urgenţe/ambulanţa, în funcţie de gravitatea evenimentului; 

p) Anunţă conducerea şcolii şi concomitent organele de ordine şi intervenţie, în cazul 

producerii unor evenimente deosebite (furturi, incendii, ameninţări prin telefon, cazuri 

de forţă majoră,ş.a.); 

q) Controlează grupurile sanitare pentru asigurarea normelor de curăţenie şi PSI, inclusiv 

verifică dacă elevii fumează în aceste spaţii şi ia măsurile ce se impun; 

r) Întocmeşte procesul verbal privind desfăşurarea activităţilor zilnice în registrul de 

procese verbale, consemnând toate problemele constatate; 

s) Va preda cataloagele profesorului din schimbul următor şi consemnează în procesul 

verbal acest lucru (am predat…am primit...) şi le închide în rastel în condiţii de 

siguranţă; 

DUPĂ ULTIMA ORĂ DE CURS FIECARE CADRU DIDACTIC ARE OBLIGAŢIA 

DE A ADUCE CATALOGUL ÎN CANCELARIA DIN CORPUL A.  
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Art. 125. 

Atribuţiile elevului de serviciu 

 

a. Serviciul pe şcoală este organizat cu elevii claselor a X a și a XI-a. 

b. Elevul de serviciu va sta la intrarea principală, lângă secretariat. 

c. Nu va permite accesul elevilor pe la intrarea profesorilor. 

d. Va fi prezent la şcoală la ora 7,50 în ținută decentă şi se va comporta civilizat. 

e. Este subordonat profesorului de serviciu pe scoală şi va ţine permanent legătura cu acesta, 

pentru orice problemă. 

f. La începerea programului se prezintă la profesorul de serviciu, iar acesta îi notează numele 

în registru. 

g. Poartă ca semn distinctiv ecusonul. 

h. Serviciul pe şcoală se desfăşoară zilnic între orele 7,50 – 14,00. Este scutit de prezenţa la 

ore în ziua efectuării serviciului. 

i. Salută politicos persoanele care intră în şcoală, legitimându-le şi îndrumându-le către 

secretariat sau cancelarie. Va nota în registru numele, prenumele, seria, nr. C.I. sau B.I., 

ora şi motivul intrării în şcoală. 

j. Va anunța prin sonerie începerea şi terminarea fiecărei ore de curs, urmărind ca în timpul 

orelor şi în pauze să fie ordine şi disciplină pe coridoarele şcolii.  

k. Va respecta cu stricteţe programul, după schema orară. 

l. Pe durata orelor nu permite elevilor să stea pe holuri sau  în grupuri sanitare. 

m. Încuie uşa de la intrarea elevilor la 3 minute după ce a sunat de intrare şi o deschide imediat 

după ce a sunat de ieşire. 

n. Va stinge luminile de pe holuri în timpul orelor şi le va aprinde în timpul pauzelor. 

o. Observă pe timpul pauzelor pe cei care produc incidente sau distrug bunuri materiale şi 

înştiinţează imediat profesorul de serviciu. 

p. Supraveghează respectarea normelor P.S.I. şi informează profesorul de serviciu despre 

orice neregulă constatată; în caz de urgenţă, apelează la ajutorul oricărui angajat al unităţii 

şcolare, colegilor etc . 

q. Are  obligaţia de a aduce la cunoştinţă directorului sau profesorului de serviciu orice 

incident apărut în desfăşurarea programului. 

r. Predă la sfârşitul serviciului ecusonul profesorului de serviciu. 

 

Art. 126.Reguli pentru elevi privind întărirea ordinii, disciplinei, securităţii şi sănătăţii în muncă 

şi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 

a. În prima oră de dirigenţie, clasele preiau inventarul repartizat, iar elevii sunt instruiţi 

privind normele generale de protecţia muncii şi prevederile prezentului regulament. 

b. Nu se admite intrarea şi staţionarea pe holurile şcolii a persoanelor străine care nu s-au 

legitimat la portar, la profesorul de serviciu sau la elevul de serviciu. 

c. În timpul orelor de curs uşa de intrare a elevilor se încuie, nemaifiind permis accesul în 

şcoală al elevilor care întârzie 

d. Este interzis elevilor să aducă persoane străine în şcoală 

e. Fiecare elev este instruit pe linie de protecţia muncii la orele teoretice, în laboratoare şi la 

instruirea practică. 

f. Este interzis fumatul în şcoală şi în curtea şcolii.  

g. Este interzis consumul de băuturi energizante şi alcoolice. 



50 

 

h. Este interzisă introducerea în şcoală a substanţelor toxice sau explozive. 

i. Este interzisă difuzarea de  materiale care au un caracter obscen sau pornografic. 

j. Este interzis comportamentul jignitor, de intimidare, discriminare și atitudini ostentative și 

provocatoare. 

k. Este interzis elevilor să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în 

comportament față de colegi și față de personalul unității de învățământ sau să lezeze în 

orice mod imaginea publică a acestora; 

l. Este interzis elevilor să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitate și 

în afara ei; Pentru tulburarea liniştii şcolii,  elevii vor fi sancţionaţi conform prezentului 

regulament. 

m. În cazul în care apare o situaţie conflictuală între elevi sau între un elev şi un angajat al 

şcolii, elevul are obligaţia să anunţe dirigintele sau conducerea şcolii. 

n. Accesul elevilor în şcoală se permite numai cu ţinută decentă, adaptată la specificul orelor 

din program (ore de teorie, educaţie fizică sau instruire practică). 

o. Elevii au obligaţia de a purta uniforma împreună cu ecusonul, ca semn distinctiv pe toată 

perioada cât îşi desfăşoară activităţile în şcoală. 

p. Se interzice folosirea aparatelor electronice de înregistrare (telefon mobil, cameră foto sau 

video, reportofon etc.) în incinta şcolii fără avizul unei persoane autorizate de conducerea 

liceului. 

q. Se interzice folosirea telefonului mobil în timpul orelor. 

r. Dacă starea de sănătate a elevului se deteriorează în incinta şcolii, acesta are obligaţia să 

se prezinte la Cabinetul medical pentru consultaţie. 

s. La începutul anului şcolar elevii au obligaţia să prezinte adeverinţe medicale de sănătate 

care să precizeze că este apt pentru orele de educaţie fizică şi de instruire practică. După 

caz, pentru orele de educaţie fizică se pot prezenta scutiri medicale. 

t. Elevii care absentează din motive de sănătate, vor depune la Cabinetul medical adeverinţele 

medicale în termen de 7 zile de la reluarea activităţii, pentru a fi înregistrate şi vizate de 

medicul şcolii. 

u. Numărul absențelor care pot fi motivate, fără documente medicale, doar pe baza cererilor 

părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, nu poate depăși 3 zile pe semestru, iar cererile 

respective trebuie avizate de către directorul unității de învățământ. 

 

 

CAPITOLUL XVII 

DREPTURI, OBLIGAŢII, SANCŢIUNI 

( personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic ) 

 

Art.127.  

Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale personalului 
Salariatul are, în principal următoarele drepturi:  

 

o Dreptul la salarizare pentru munca depusă  

o Dreptul la repaus zilnic şi săptămânal  

o Dreptul la concediu de odihnă anual  

o Dreptul la egalitate de şanse şi de tratament  

o Dreptul la demnitate în muncă  
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o Dreptul la securitate şi sănătate în muncă  

o Dreptul la acces la formarea profesională 

o Dreptul la informare şi consultare  

o Dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului  

demuncă  

o Dreptul la protecţie în caz de concediere  

o Dreptul la negociere colectivă şi individuală  

o Dreptul de a participa la acţiuni colective 

o Dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat  

 

Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

o Obligaţia de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului 

o Obligaţia de a respecta disciplina muncii 

o Obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectivde 

muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă  

o Obligaţia de a răspunde patrimonial pentru pagubele materiale produse din vina şi în 

legătură cu munca sa  

o Obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate  

 

Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:  

o Să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii 

o Să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii  

o Să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor  

o Să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu  

o Să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare 

potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern  

 

Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii: 

o Să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc 

desfăşurarea relaţiilor de muncă 

o Să asigure permanent condiţiile corespunzătoare de muncă  

o Să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă 

aplicabil şi din contractele individuale de muncă 

o Să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii să se consulte 

cu sindicatul în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi 

interesele acestora  

o Să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să 

vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii  

o Să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute 

de lege  

o Să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului  

o Să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor 
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Art.128.  

Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale personalului 

 

Cererile sau reclamaţiile vor fi înregistrate şi discutate în Consiliul de Administraţie în 

funcţie de conţinutul lor, se va dispune cercetarea faptelor de Comisia de investigare a abaterilor 

disciplinare ale personalului, respectiv Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

mediul şcolar, în vederea stabilirii adevărului. În termen de 30 zile se va da solicitantului răspunsul 

în scris. 

 

Art.129.  

Reguli concrete privind disciplina muncii în unitate 
Pentru a asigura disciplina muncii în unitate, personalul are obligaţia: 

 Să respecte programul de lucru 

 Să folosească eficient timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu 

 Să îndeplinească cu responsabilitate şi profesionalism sarcinile de serviciu 

 Să utilizeze spaţiul şi bunurile şcolii numai pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu şi nu 

pentru lucrări în interes personal. 

 În  caz de concediu medical, va anunţa unitatea din prima zi privind perioada de concediu, 

urmând ca până la data de 30 ale lunii să aducă certificatul medical. 

 Cererile de învoire vor fi făcute în scris, înainte de ziua solicitată, ele urmând a fi aprobate 

întâi de responsabilul de compartiment şi apoi de conducerea unităţii. Absenţa de la 

serviciu fără cerere de învoire aprobată, se consideră absență nemotivată. 

 Se interzice consumul de alcool în timpul programului în cazul în care un salariat este găsit 

sub influenţa alcoolului, acest fapt se constată pe loc, prin proces-verbal semnat de 

persoana care a efectuat controlul, iar sancţiunea se va stabili în Consiliul de Administraţie, 

după ancheta Comisiei disciplinare. 

 În schimbul de noapte, personalul are obligaţia să asigure corespunzător paza unităţii. În 

cazul în care salariatul este găsit dormind în post sau lipsind nejustificat, acest fapt se 

constată pe loc, prin proces-verbal semnat de persoana care a exercitat controlul, iar 

sancţiunea se va stabili în Consiliul de Administraţie, după ancheta Comisiei disciplinare. 

Art.130. 

Abateri disciplinare şi sancţiuni aplicabile 

 

Abaterea disciplinare                 Sancţiuni aplicabile Procedura disciplinare 

Consum de alcool în timpul 

programului 

Reducerea salariului de bază la 

prima abatere şi desfacerea 

contractului de muncă la a 2-a 

abatere. 

Conform Codului muncii 

Neîndeplinirea  sarcinilor  de 

serviciu   de   pază   a   şcolii 

(părăsirea postului de pază, 

dormit în post etc.) 

Reducerea salariului de bază la 

prima abatere şi desfacerea 

contractului de muncă la a 2-a 

abatere. 

Conform Codului muncii 

Realizarea     defectuoasă    a 

sarcinilor de serviciu 

Reducerea salariului la prima 

abatere, respectiv desfacerea 

contractului de muncă la abateri 

repetate. 

Constatarea se face de către 

comisia de disciplină, în prezenţa 

unui specialist din cadrul şcolii. 
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Utilizarea bunurilor şcolii în 

interes personal 
Se vor imputa pagubele produse 

Valoarea se va stabili de Comisia 

de disciplină, în colaborare cu un 

specialist al şcolii şi serviciul 

contabilitate 

Absenţe nemotivate 

Diminuarea salariului la prima 

abatere şi avertisment scris, sau 

desfacerea contractului de muncă la 

abateri repetate în decurs de 6 luni. 

Conform Codului Muncii 

 

Pot constitui abateri disciplinare orice alte fapte ale salariatului de natură a încălca 

prevederile prezentului regulament şi fişa postului, precum şi cele care afectează în orice mod 

procesul de învăţământ şi activitatea şcolii, dacă se constată culpa acestuia. 

 

Art.131.  

Reguli privind procedura disciplinară 

 

Cercetarea disciplinară se va realiza de Comisia de investigare a abaterilor disciplinare numită de 

Consiliul Profesoral la începutul anului şcolar, respectându-se prevederile din Codul muncii. 

 

Art.132.  

Criterii pentru acordarea calificativelor anuale,  gradaţiilor de merit 
Calificativele anuale se vor acorda conform fişei de evaluare, gradaţiile de merit se vor acorda 

conform metodologiilor aprobate anual de minister, pe baza fişelor elaborate în acord cu 

prevederile legale. 

 

CAPITOLUL XVIII 

ACCESUL ÎN UNITATEA ŞCOLARĂ 

 

Art.133.  

Accesul elevilor, cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar si nedidactic 

 

1. Accesul tuturor persoanelor se va face doar pe intrarea principală. 

2. Elevi pot intra în unitatea şcolară numai dacă poartă semnul distinctiv al şcolii (ecuson). 

3. Elevii care nu poartă semnul distinctiv, sunt reţinuţi la poartă de către paznicul de serviciu. 

Accesul acestora în şcoală se face numai după ce profesorul de serviciu a notat numele acestora, 

clasa din care fac parte şi numele dirigintelui într-un registru special. 

4. Ieşirea elevilor din şcoală în timpul programului sau în pauze este strict interzisă, cu excepţia 

situaţiilor speciale, cazuri în care, elevii vor putea ieşi numai după ce au obţinut de la profesorul 

de serviciu un bilet de voie; profesorul va trece într-un registrul special motivul învoirii, iar elevul 

va semna. 

5. Accesul cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic se face pe baza 

legitimaţiei de serviciu. 

6. Pentru asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor, a personalului şi a bunurilor aflate în dotarea 

şcolii, cât şi pentru preîntâmpinarea violenţei în unitatea de învăţământ, activitatea în şcoală este 

monitorizată video permanent. 
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7. Sistemul de monitorizare video este gestionat în conformitate cu prevederile Legii nr. 667/2001 

pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie 

a acestor date şi legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii 

private în sectorul comunicaţiilor electronice. 

8. Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte obligaţiile ce îi revin, fiind direct 

răspunzător pentru paza şi integritatea şcolii, a bunurilor şi valorilor încredinţate, precum şi pentru 

asigurarea ordinii şi securităţii persoanelor în incinta unităţii de învăţământ. 

9. Se interzice intrarea elevilor și a tuturor angajaților şcolii   însoţiţi de câini, sau să aibă  asupra 

lor arme sau obiecte contondente, substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, iritant-lacrimogene sau 

uşor inflamabile, publicaţii având  caracter obscene sau instigatoare, precum şi stupefiante sau 

băuturi alcoolice.  

10. Accesul  se va face pentru elevi pe intrarea  destinată elevilor, iar profesorii pe intrarea 

principală.  

 

Art.134. 

Accesul persoanelor străine 

 

1. Accesul persoanelor străine se va face doar pe intrarea principală. 

2. Toate persoanele din afara unităţii care intră în şcoală vor fi legitimate de elevul de serviciu– 

care înregistrează datele din B.I/C.I în registrul special de intrare-ieşire în/din unitate-(numit  

Registrul pentru evidenţa vizitatorilor), ora intrării, motivul vizitei şi compartimentul/persoana 

la care doreşte să meargă. 

3. B. I / C. I vor rămâne la elevul de serviciu pe întreaga durată a vizitei, urmând să fie recuperate 

la ieşirea din unitatea şcolară. 

4. Personalul de pază răspunde în orice moment de prezenţa oricărei persoane străine în incinta 

şcolii. 

5. Persoanele străine se legitimează în incinta şcolii cu ecusonul „Vizitator”. 

6. Personalul de monitorizare şi control cum ar fi : inspectori şcolari, inspectori de specialitate, 

inspectori generali, ministru, etc., se legitimează, se consemnează în Registrul pentru evidenţa 

vizitatorilor, dar nu li se opreşte CI şi nici nu primesc legitimaţie de vizitatori. 

7. La părăsirea școlii, în acelaşi registru, personalul de pază completează data ieşirii din unitatea 

şcolară, după ce a înapoiat ecusonul de vizitator. 

8. În cazul în care persoanele străine pătrund în şcoală fără a se legitima şi a fi înregistrate în 

registrul de intrări-ieşiri de la poartă, directorul unităţii/profesorul de serviciu va solicita 

intervenţia poliţiei şi aplicarea prevederilor Legii nr. 61 privind interzicerea accesului persoanelor 

străine în instituţiile publice. 

9. Este interzis accesul în școală a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a celor 

turbulente, a celor având un comportament agresiv, precum şi a celor care au intenţia vădită de a 

deranja ordinea şi liniştea în instituţia de învăţământ. 

10. Se interzice intrarea vizitatorilor însoţiţi de câini, sau care au asupra lor arme sau obiecte 

contondente, substanţe toxice, explozivo-pirotehnice, iritante-lacrimogene sau uşor inflamabile, 

publicaţii având  caracter obscen sau instigator, precum şi stupefiante sau băuturi alcoolice.   

11. Accesul părinţilor în unitatea de învăţămînt este permis în următoarele cazuri: 

 La solicitarea profesorilor diriginţi/ profesorilor clasei/conducerii şcolii; 

 La şedinţele/consultaţiile/ cu părinţii organizate de personalul didactic în unitatea de 

învăţămînt. 
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 Pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/ documente de studii sau la alte situaţii 

şcolare care implică relaţia directă a părinţilor cu reprezentanţii legali, cu personalul 

secretariatului şcolii,  psihologului şcolii, profesorul diriginte sau conducerea şcolii; 

 La întâlnirile solicitate de părinţi programate de comun acord cu diriginţii, conducerea 

şcolii; 

 La diferite evenimente publice şi activităţi şcolare şi extraşcolare organizate în incinta 

unităţilor de învăţămînt la care sunt invitaţi să participe părinţii/ reprezentanţii legali/ 

reprezentanţii comunităţii;  

 Pentru sprijinirea deplasării copiilor ; 

 Părinţii pot aştepta copiii de la cursuri la intrarea în curtea şcolii; 

 Părinţii /tutorii legali nu au acces în şcoală decât în pauze, cu excepţia cazurilor  de forţă 

majoră; 

12. Vizitatorii au obligaţia, să respecte reglementările interne ale unităţii de învăţămînt referitoare 

la accesul în şcoală şi să nu părăsească locul stabilit pentru întâlnirea cu persoanele din şcoală. Se 

interzice accesul vizitatorilor în alte spaţii decât cele stabilite conform declaraţiei iniţiale fără 

acordul conducerii unităţii de învăţămînt. Nerespectarea acestor prevederi poate conduce la 

evacuarea din perimetrul şcolii a persoanelor respective, de către organele abilitate şi/sau la 

interzicerea ulterioară a accesului acesteia în şcoală;   

13. Accesul cu maşini în curtea şcolii este interzis pentru elevi, permis pentru profesorii şcolii, iar 

pentru persoanele străine se va face după acordul personalului de pază.  

14. În cazul unor incidente grave care tind să afecteze ordinea publică va fi anunţată conducerea 

şcolii sau organele de poliţie/ jandarmerie. 

       La începutul anului școlar directorul informează în scris Poliția de Proximitate și Inspectoratul 

Județean al Jandarmeriei cu privire la programul școlii, intervalul orar în care se face schimbul de 

elevi și solicită un echipaj care să supravegheze perimetrul școlii în aceste momente. În același 

timp afișează la loc vizibil numerele de telefon ale Poliției de Proximitate, precum și numărul unic 

de urgență. 

 

 

CAPITOLUL XIX 

CABINETUL MEDICAL ŞCOLAR 

 

Art. 135.  

Atribuţii preventive individuale : 

a) Examinează toţi elevii din clasele prevăzute de reglementările Ministerul Sănătăţii pentru 

examenul de bilanţ al stării de sănătate în vederea aprecierii nivelului de dezvoltare fizică şi a 

depistării precoce a unor eventuale afecţiuni; 

b) Examinează, eliberând vize în acest scop elevii care urmează să participe la competiţiile sportive 

şcolare; 

c) Examinează elevii care vor pleca în diverse tipuri de tabere; 

d) Examinează elevii care vor fi supuşi imunizărilor profilactice pentru stabilirea eventualelor 

contraindicaţii medicale şi supraveghează efectuarea vaccinărilor; 

e) Eliberează-vizează documente medicale pentru scutiri de efort fizic; 

f) Eliberează-vizează scutiri medicale pentru absenţe pe motive de boală la cursurile şcolare 

teoretice şi practice; 

g) Vizează documentele medicale la terminarea şcolii; 
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h) Eliberează adeverinţele medicale la terminarea şcolii; 

i) Efectuează triajul epidemiologic după fiecare vacanţă şcolară sau ori de câte ori este nevoie. 

 

Art. 136. 

Atribuţii preventive colective: 

a) Iniţiază supravegherea epidemiologică a unităţii şcolare; 

b) Depistează, izolează şi declară orice boală infecţio - contagioasă; 

c) Iniţiază acţiuni de prelucrare antiparazitară (pediculoză, scabie) şi antiinfecţioase (dezinfecţie şi 

dezinsecţie) în focarele şcolare (TBC, infecţii streptococice, BDA,etc.); 

d) Controlează respectarea normelor de igienă în spaţiile de învăţământ; 

e) Iniţiază şi controlează diverse activităţi de educaţie sanitară; 

f) Urmăreşte modul de respectare al normelor de igienă a procesului instructiv – educativ; 

g) Verifică efectuarea periodică a examenelor medicale stabilite de reglementările Ministerului 

Sănătăţii de către personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi personalul administrativ; 

h) Constată abaterile de la normele de igienă şi antiepidermice, aplicând măsurile corective 

prevăzute de lege. 

 

Art. 137.  

Atribuţii curative: 

a) Acordă primul ajutor la nevoie elevilor şi personalului angajat din unităţile şcolare arondate; 

b) Acordă consultaţii curente la solicitarea elevilor; 

c) Examinează, izolează, tratează elevii bolnavi; 

d) Solicită instituţiilor ierarhic superioare dotarea tehnico – materială şi de medicamente a 

cabinetelor medicale din şcolile arondate conform baremurilor în vigoare. 

 

 

CAPITOLUL XX 

CABINETUL DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

 

Art. 138. În Colegiului Agricol şi de Industrie Alimentară “ Vasile Adamachi”  funcţionează 

cabinetul de asistenţă psihopedagogică condus de un profesor consilier. 

 

Art. 139. Atribuţiile profesorului consilier sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare şi de 

prevederile prezentului regulament: 

a) Optimizarea relaţiei elev-elev, elev-profesor, şcoală-familie; 

b) Consilierea elevilor, părinţilor şi a cadrelor didactice se face în probleme legate de: 

 cunoaşterea / autocunoaşterea elevilor; 

 adaptarea elevilor la cerinţele școlii; 

 optimizarea relaţiilor părinţi-copii, elevi-profesori, şcoală-familie; 

 prevenirea / diminuarea factorilor care duc la risc de eşec şcolar; 

 prevenirea / diminuarea stărilor de disconfort psihic; 

 orientarea carierei elevilor. 

c) examinarea din punct de vedere psihologic a elevilor, la solicitarea părinţilor, a şcolii, a 

Inspectoratului Şcolar; 

d) iniţierea psihopedagogică a părinţilor pentru o mai bună cunoaştere a copiilor 

si pentru îmbunătăţirea comportamentului lor faţă de aceştia; 
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e) organizarea şi realizarea programelor de orientarea carierei elevilor, atât la sediu, cât şi prin 

deplasări la unităţile şcolare care solicită aceste activităţi; 

f) organizarea, în mediul rural, a unor programe specifice de orientarea carierei elevilor din aceste 

zone; 

g) elaborarea hărţii şi a fişierului de orientare şcolară; 

h) culegerea datelor privind dinamica profesiilor din judeţ, printr-o colaborare permanentă cu 

Direcţia Judeţeană de Muncă şi Protecţie Socială; 

i) colaborarea cu medicul igienist de la Centrul Judeţean de Medicină Preventivă; 

j) colaborarea permanentă Centru - Cabinet Interşcolar de Asistenţă Psihopedagogică; 

k) sprijinirea activităţilor de cercetare metodico- ştiinţifică ale cadrelor didactice şi valorificarea 

experienţei acestora prin publicaţii de specialitate. 

Profesorul (consilier) de la Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică efectuează 25% 

din norma didactică ca predare efectivă în disciplinele din profesia de specialitate sau ca activităţi 

de perfecţionare a cadrelor didactice în cadrul Casei Corpului Didactic; 

l) rezultatele investigaţiilor proprii vor fi prezentate în publicaţii de specialitate sau la manifestările 

ştiinţifice de profil; 

m) participarea la inspecţiile organizate de Inspectoratul Şcolar Judeţean. 

 

 

CAPITOLUL XXI 

CODUL  DE  ETICĂ  ŞI  DEONTOLOGIE  PROFESIONALĂ 

 

Capitolul I- Considerații generale 

 

Art. 1. Prezentul cod  reglementează principiile fundamentale și normele de conduită 

profesională și morală care trebuie să guverneze activitatea tuturor persoanelor din învățământul 

preuniversitar. Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” din Iaşi asigură 

protejarea și încurajarea personalului didactic, a personalului didactic auxiliar și a personalului 

administrativ în optimizarea  activităților de educare, predare, cercetare și ale altor activități 

înscrise în fișa postului.  

 

Art. 2. Scopul prezentului cod îl constituie creșterea calității serviciilor educaționale 

oferite și crearea unui cadru etic la care să se raporteze toți angajații din sistemul de învățământ 

preuniversitar, în desfășurarea activităților pe care aceștia le  prestează. 

 

Art. 3. Normele de  conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt 

obligatorii pentru personalul din sistemul de învățământ preuniversitar, încadrat în baza 

prevederilor Legii nr. 53/2004 – Codul din muncii și al legislației din domeniul educației. 

Conducerea  Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” din Iaşi  își 

asumă autoritatea de instaurare și menținere a disciplinei și normalității în cazul încălcării normelor 

prezentului cod sau ale celor prevăzute de legile în vigoare.  

 

Art. 4. Prezentul cod cuprinde norme de conduită profesională și morală ce se adaugă 

normelor de conduită obligatorii stabilite prin acte normative existente la nivelul național:  

 Legea nr. 1 /2011, a Educației Naționale  

 Legea nr.477 / 200v privind Codul de conduită a personalului contractual  din 
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autoritățile și instituțiile publice 

 Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată în 25.01.2015 

 Ordin nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și 

funcționare a inspectoratelor școlare 

 Ordin nr. 5550/2011 privind  aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare Consiliului național de etică  din învățământul preuniversitar 

 Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, 

aprobat prin OMENCS nr. 5079/2016. 

 

Art. 5. Rezultatele așteptate ca urmare a aplicării prezentului cod sunt : 

a. O conduită profesională care să conducă la creșterea prestigiului statutului cadrului didactic 

din Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” din Iaşi; 

b. Creșterea încrederii și a respectului cadrelor didactice, elevilor și părinților față de sistemul 

educațional și ofertei educaționale din Colegiu; 

c. Realizarea unei informări transparente cu privire la atribuțiile și activitatea conducerii și a 

consiliilor profesorale  din instituția noastră de  învățământ ; 

d. Cunoașterea calității serviciilor educaționale oferite de instituția școlară pentru a se 

promova exemplele de bună practică sau pentru îmbunătățire acolo unde este cazul .  

 

 

Capitolul II.  Principiile activității didactice 

 

Art. 6 . Aspecte generale  

a. Informarea publicului și a partenerilor implicați în educație cu privire  la calitatea educației 

oferite prin diferite servicii și programe educaționale;  

b. Promovarea succesului și a calității educației la nivelul național/județean/local; 

c. Implicarea  în aplicarea măsurilor guvernamentale de îmbunătățire a serviciilor 

educaționale și a măsurilor stabilite  de inspectoratul școlar ; 

d. Respectarea regulamentelor și a legislației în vigoare care reglementează întreaga 

activitatea din unităţile de învățământ preuniversitar. 

 

Art.7.Conduita directorului, profesorului și personalului nedidactic din unitățile de 

învățământ trebuie să se caracterizeze prin :  

a. Corectitudine, rigoare, deschidere și independență, urmărirea măsurii în care nevoile 

elevilor și ale cadrelor didactice sunt respectate și împlinite ; 

b. Respectarea legislației în vigoare ; 

c. Promovarea egalității de șanse, a unei atitudini pozitive față de orice formă de diversitate 

socială și culturală; 

d. Susținerea  îmbunătățirii serviciilor educaționale, a diversității de idei, strategii, opinii și 

idei inovatoare, creative . 

 

Art.8.  Principiul nediscriminării şi egalităţii de şanse.  

 (1) Toți salariații trebuie trataţi drept, corect şi echitabil, în spiritul respectării adevărului, 

legalităţii, moralităţii şi al eliminării abuzului de putere.  

(2) Realizarea valorilor morale de dreptate, corectitudine şi echitate se realizează în mod 

deosebit prin:  
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a) nediscriminare;  

b) egalitatea de şanse;  

c) prevenirea şi eliminarea conflictelor de interese;   

d) prevenirea şi combaterea corupţiei.  

(3) În Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” din Iaşi este interzisă 

orice discriminare respectiv orice tratament inegal al vreunei persoane, care urmăreşte sau conduce 

la încălcarea/limitarea drepturilor sau favorizarea respectivei persoane pe baza rasei, sexului şi 

orientării sexuale, a vârstei, dizabilităţi, naţionalităţii, etniei, religiei, categoriei sociale, orientării 

politice stării materiale sau mediului de provenienţă, cu excepţia măsurilor afirmative prevăzute 

de lege.  

 (4) Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” din Iaşi asigură 

egalitatea de şanse şi de tratament pentru dezvoltarea personală a tuturor salariaților școlii și a 

beneficiarului actului educațional.  

 

Art. 9. Principiul eliminării conflictelor de interese, incompatibilităţilor şi corupţiei 

(1) Membrii comunităţii şcolare trebuie să evalueze, evite şi să elimine conflictele de 

interese şi incompatibilităţile. Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” din 

Iaşi evaluează situaţiile de conflict de interese şi incompatibilităţi şi ia măsurile necesare pentru 

eliminarea situaţiilor care pot conduce la conflicte de interese şi incompatibilităţi. 

(2) Conducerea școlii este obligată să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu 

imparţialitate a funcţiilor didactice şi didactice auxiliare.  

(3) Orice persoană poate sesiza, sub semnătură proprie, existenţa situaţiilor de 

incompatibilitate şi conflicte de interese. Sesizările anonime nu se iau în considerare.  

 (4) Încălcarea dispoziţiilor referitoare la incompatibilitate şi conflicte de interese atrage, 

după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă ori penală, potrivit legii. 

 

 Art. 10. Activitatea didactică și nedidactică  să se raporteze la următoarele aspecte :  

a) Considerarea autoevaluării ca un instrument valid și relevant pentru fiecare angajat 

b) Aprecierea obiectivă a condițiilor în care se desfășoară activitatea prestată de Cadrele 

didactice precum și a condițiilor sociale în care trăiesc elevii, a fundamentului 

educațional și cultural oferit de familie   

c) Asigurarea manifestării libertății individuale și autonomiei organizaționale în 

desfășurarea tuturor activităților 

d) Eliminarea conflictelor de interese și a situațiilor de incompatibilitate 

e) Transparența decizională și a evaluărilor 

f) Egalitatea de șanse fără afectarea  ori lezarea demnității personalității elevului 

g) Stimularea creativității și recunoașterea activităților performante. 

 

Capitolul   III  -  Valorile etice fundamentale și normele de conduită 

 

Art. 11. Activitatea personalului din învățământul preuniversitar trebuie să fie 

guvernată de următoarele  valori și norme de conduită profesională. 

 

Art. 12. Legalitatea și supremația legii și a interesului public  în raport cu interesul 

personal 

a. Să considere interesul public mai presus decât interesul personal  
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b. Să respecte necondiționat aplicarea legii în exercitarea tuturor activităților ; 

c. Orice salariat al școlii să evite lezarea libertății celorlalți, pe baza respectului de a fi 

diferit. Sunt încurajate abordarea critică, parteneriatul intelectual și cooperarea, 

indiferent de opiniile politice sau de credințele religioase. 

d. Libertatea instituțională nu poate fi îngrădită decât în condiţiile legii. Se interzic 

manipularea, îndoctrinarea, educarea doctrinară în interiorul spaţiului școlii şi prin 

aceasta încălcarea dreptului elevilor, a cadrelor didactice sau a oricărui salariat, la 

libertate de gândire şi la formarea profesională. 

 

Art. 13. Obiectivitatea  

Cadrele didactice trebuie să evalueze corect activitatea elevilor din școală cu obiectivitate, 

fără să aibă legături sau influențe în afara deontologiei profesionale. Notarea, evaluarea, 

observațiile și recomandările făcute trebuie să fie rezultatul unei argumentări riguroase, bazate pe 

evidența la clasă, pe documente, pe criterii și standarde cunoscute, dincolo de preferințe, păreri, 

prejudecăți sau experiențe personale. În acest sens, cadrele didactice au următoarele obligații:  

a. Să desfășoare o activitate corectă, profesionistă, pe baza responsabilităților  și a 

atribuțiilor ce le revin; 

b. Să facă o evaluare obiectivă a activităților elevilor, a nivelului lor de pregătire, a tuturor 

aspectelor relevante ale activității desfășurate în școală, care intră în competența 

acestora; 

c. Să nu omită, cu bună știință, informații, constatări sau orice alt element legat de 

activitatea profesională;  

d. Să respecte drepturile fundamentale ale omului prin aplicarea totalității regulilor 

moralei în toate activitățile și relațiile interumane, atât în evaluarea valorizantă a 

faptelor proprii cât și a ale semenilor. Toți salariații școlii au obligația să se comporte, 

în orice împrejurări, în mod onest în toate activitățile și relațiile interumane; 

e. Să aplice regulile  moralei în toate activitățile intelectuale și în relațiile interumane 

conexe și să manifeste prin respectarea dreptului la educație și instruire, la libertatea 

cercetării științifice și dezvoltării cunoașterii, la evaluarea corectă a performanțelor și 

recunoașterea meritului.  

 

Art. 14. Competența profesională și confidențialitatea   

 Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” din Iaşi asigură 

recunoașterea, cultivarea și recompensarea meritelor personale și colective care conduc la 

împlinirii menirii sale instituționale 

a. Să fie bine pregătiți în ceea ce privește efectuarea activității didactice / administrative 

și să aibă o bună pregătire științifică, psihopedagogică și metodică în specialitate ; 

b. Să cunoască și să aplice legislația în vigoare, aspectele metodologice specifice 

disciplinei, să folosească modalități de comunicare și relaționare eficiente. 

Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” din Iaşi se angajează să 

cultive un mediu propice pentru educaţie şi competitivitate. În acest scop dezvoltă o cultură 

instituțională la standarde înalte, capabilă să conducă la evoluţia cunoaşterii, la formarea 

specialiştilor competitivi şi la creşterea prestigiului în educaţie.  

c. Să încurajeze şi să recompenseze orientarea spre calitatea ştiinţifică, pedagogică, în 

mod deosebit spre excelenţă, a cadrelor didactice  și a elevilor. Să promoveze spiritul 

de iniţiativă, curiozitatea ştiinţifică, eficienţa şi excelenţa profesională, dar şi cea la 
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nivel managerial şi administrativ. Singura ierarhizare este valoarea. 

d. Personalul  de la Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” din Iaşi 

care are acces la documente și  informații trebuie să păstreze caracterul confidențial al acestora și 

să protejeze persoanele care nu doresc ca aceste informații să devină publice respectându-se 

demnitatea și dreptul la imagine personală, a tuturor. 

e. Personalul didactic și nedidactic din Colegiu are obligația să păstreze confidențialitatea 

datelor privind viața privată a elevilor și să nu le apere decât cu autorizarea directorului și numai 

când sunt solicitate de organele abilitate din motive temeinice. 

f) Aceeași interdicție se menține și în ceea ce privește status-ul marital, al orientării sexuale, 

sau al dizabilităților, a domiciliului, apartenenței politice, religioase, etc.  

 

Art. 15.  Integritatea morală 

Personalul din învățământul preuniversitar trebuie să dovedească integritate morală  în 

toată activitatea prestată, să dovedească echilibru și demnitate, să urmărească crearea unei 

atmosfere de lucru colegiale și să fie sensibili la particularitățile fiecărei persoane, respectând 

dreptul la diversitate culturală, etnică, confesională.  

În acest sens se interzice următoarele practice grave  : 

a) Primirea de mită și/ sau darea de mită, inclusive tentativele de primire și / sau dare de 

mită 

b) Traficarea examenelor de orice fel ; 

c) Traficul de influență pe cale ierarhică, colegială sau prin asociați, prieteni sau rude ; 

d) Primirea de foloase necuvenite sau solicitarea de către membrii personalului de  bani 

sau cadouri precum și tentative de mituire sau mituirea acestora precum și cointeresarea 

sub orice alte forme; 

e) Adunarea de fonduri de la elevi pentru cadouri sau mese de protocol oferite  cadrelor 

didactice care participă la examenele de finalizare a studiilor; 

f) Solicitarea unor servicii personale, de orice tip, de la persoane care sunt sau urmează  

să fie în proces de evaluare, angajare sau promovare, precum și oferirea unor astfel de 

servicii în schimbul bunăvoinței; 

g) Favoritismul în procesul de evaluare, angajare sau promovare, de împărțire a sarcinilor 

didactice ori administrative. Favoritismul  nu trebuie confundat cu preferința pe baze 

de competențe demonstrate ( cazul de angajare pe motive de competențe deosebite sau 

de excelență profesională recunoscute de comunitatea specialiștilor în domeniu); 

h) Oferirea de bani, cadouri sau servicii membrilor personalului pentru furnizarea 

serviciilor deja prevăzute în fișa postului, precum și pentru influențarea procesului de 

evaluare, angajare sau promovare.  

 

Art. 16. Transparența 

a) Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară  “Vasile Adamachi” din Iaşi respectă 

principiul transparenţei tuturor categoriilor de informaţii care interesează salariații, 

potenţialii candidaţi, absolvenţii, instituţiile cu care colaborează şi publicul larg, 

asigurând o informare consistentă şi corectă. Prin aceasta este facilitată egalitatea de 

şanse în competiţie şi asigurarea accesului echitabil la resursele școlii. Sunt interzise  

ascunderea, falsificarea sau denaturarea informaţiilor la care au dreptul salariații școlii 

şi publicul larg.  

b)  Condiţiile de înscriere la concursurile pentru ocuparea oricărui tip de post, didactic sau 
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administrativ şi standardele minimale pentru ocuparea acestor posturi trebuie precizate 

cu rigurozitate şi claritate, fiind respectate prevederile legale şi fiind asigurată 

publicitatea acestora. Este interzis ca examenele sau interviurile din cadrul 

concursurilor să conţină întrebări privind  relaţiile personale şi viaţa privată a 

candidaţilor, statutul civil sau istoriile personale. 

Elevii şi ceilalţi beneficiari ai procesului instructive - educativ  au dreptul la informaţii 

clare despre criteriile de evaluare, precum şi la explicaţii privind notele obţinute. 

 

Art. 17. Onestitatea și corectitudinea intelectuală 

a) Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară “Vasile  Adamachi” din Iași promovează 

onestitatea şi corectitudinea intelectuală şi apără dreptul de proprietate intelectuală.  

b) Onestitatea constă în respectarea drepturilor fundamentale ale omului prin aplicarea 

totalităţii regulilor moralei în toate activităţile şi relaţiile interumane, atât în evaluarea valorizantă 

a faptelor proprii cât şi a celor ale semenilor. Toţi salariaţii școlii au obligaţia să se comporte, în 

orice împrejurări, în mod onest în toate activităţile şi relaţiile interumane.  

c) Onestitatea şi corectitudinea intelectuală constau în aplicarea totalităţii regulilor moralei 

în toate activităţile intelectuale şi în relaţiile interumane conexe şi se manifestă prin respectarea 

dreptului la educaţie şi instruire, la libertatea cercetării ştiinţifice şi dezvoltării cunoaşterii, la 

evaluarea corectă a performanţelor şi recunoaşterea meritului. 

 

Art. 18. Responsabilitatea  personală, profesională și socială  

a) Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” din Iaşi îşi încurajează 

membrii să se distingă prin activitate susţinută şi implicare în problemele profesionale 

şi publice, prin colegialitate şi responsabilitate. Responsabilitatea se manifestă faţă de 

elevi, faţă de subordonaţi, faţă de angajaţi, şi faţă de comunitatea locală, regională, 

naţională şi internaţională. 

b)  Atunci când membrii săi reprezintă public Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară 

"Vasile Adamachi" din Iaşi, ei trebuie să respecte standardele etice şi profesionale. Sunt 

interzise dezinformarea, calomnierea, denigrarea publică a școlii şi persoanelor din 

școală de către membrii propriului personal 

c) Sunt descurajate şi considerate indezirabile comportamentele care denotă invidie, 

cinism, vanitate, lipsă de amabilitate, dezinteres, precum şi indiferenţa sistematică faţă 

de cererile elevilor, ale cadrelor didactice, ale personalului didactic auxiliar şi ale 

personalului administrativ.  

d)  Principiul responsabilităţii personale şi profesionale impune evitarea 

comportamentelor care afectează negativ salariații școlii şi, totodată, promovează un 

comportament respectuos în scopul menţinerii unui climat adecvat. Persoanele cu 

funcţii de conducere au datoria de a crea condiţiile necesare dezvoltării profesionale a 

celor din subordine. Atitudinile critice, dezacordul faţă de valorile sau acţiunile unei 

persoane sau ale unui grup, sunt acceptate şi încurajate în scopul progresului în 

înţelegere, cunoaştere şi dezvoltare numai dacă nu sunt încălcate standardele etice, 

ştiinţifice, pedagogice sau legale. 

 

Art.19.  Respectul și toleranța   

a) Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” din Iaşi promovează 

respectul demnităţii fiecărui membru, într-un climat lipsit de hărţuire, exploatare, 
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umilire, atitudini dispreţuitoare, ameninţare sau intimidare. Școala aderă la valoarea 

toleranţei faţă de diferenţele dintre oameni, dintre opinii, credinţe şi preferinţe 

intelectuale.  

b) În cursul activităţilor desfăşurate în spaţiul școlii sunt acceptate şi încurajate atitudinile 

critice sau de dezacord faţă de acţiunile unei persoane sau ale unui grup de persoane, 

atitudini care, în respectul eticii, nu trebuie să fie însoţite de comportamente agresive 

sau insultătoare. 

 

c) Este interzisă orice formă de hărţuire. Hărţuirea reprezintă comportamentul degradant, 

intimidant sau umilitor care urmăreşte sau conduce la afectarea gravă a capacităţii unei 

persoane de a-şi desfăşura în mod firesc activităţile profesionale şi de studiu, sau de a-

şi exercita drepturile. Hărţuirea constă, de regulă, într-un comportament repetat 

(ameninţări fizice şi verbale, critici umilitoare, avansuri sexuale etc.), dar poate consta 

şi din acte singulare, atunci când acestea au o natură agresivă (de obicei de natură 

fizică). Hărţuirea în forme precum: misoginismul, sexismul, rasismul, şovinismul, 

xenofobia, hărţuirea în privinţa convingerilor religioase sau politice este incompatibilă 

cu politica privind egalitatea de şanse.  

 

Capitolul IV. Relații specifice și comportamentale 

 

Art.20. Cadrele didactice trebuie să manifeste o ținută morală demnă și să aibă un 

comportament respectuos în relaţiile cu elevii şi să-şi asume rolul de formatori intelectuali şi 

consilieri. Cadrele didactice trebuie să facă eforturi susţinute pentru cultivarea unui comportament 

onest, să asigure evaluarea corectă a elevilor, în raport cu adevăratele merite ale acestora.  

 

1. Tipuri de comportament inacceptabil în relaţia cadru didactic – elev 

 

Art.21. Este inacceptabilă neîndeplinirea obligaţiilor didactice, care poate include:  

a) evaluarea elevilor prin alte criterii decât cele de performanţă; 

b) încălcarea regulilor de comportament civilizat la ore, în restul programului şi/sau 

nerespectarea programului cu elevii la diferite activităţi; 

 

Art.22. Este interzisă discriminarea, incluzând hărţuirea vreunui elev pe motive politice 

sau pe motive de rasă, religie, sex, orientare sexuală, origine naţională, statut marital, handicap 

şi/sau condiţie medicală, vârstă, cetăţenie sau alte motive arbitrare sau personale. 

 

 Art.23. Este inacceptabil uzul poziţiei sau abuzul de putere al cadrului didactic pentru a 

influenţa raţionamentele sau conştiinţa vreunui elev din motive arbitrare sau personale. 

 

2.   Tipuri de comportament în relaţiile colegiale ale cadrelor didactice   

 

Art.24. Cadrele didactice au obligaţii care derivă din apartenenţa la comunitatea 

instituțională. Trebuie să fie obiectivi în aprecierea profesională a colegilor şi să accepte criticile 

justificate.  

Se interzice: efectuarea evaluărilor competenţei profesionale a vreunor colegi prin alte criterii, 

decât performanţa profesională, meritul, rezultatele profesionale, orice discriminare (rasă, sex, 
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religie, origine etnicăşi naţională etc.); încălcarea unor reguli de confidenţialitate în relaţiile cu 

colegii; denigrarea colegilor, elevilor. 

 

3 . Comportamentul cadrelor didactice în cadrul comunităţii sociale  

Art.25. 
a) Cadrele didactice au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi toţi ceilalţi cetăţeni. Ele sunt libere 

să-şi exprime opiniile şi să participe la acţiunile politice ale colectivităţii, în calitate de persoane 

private.  

b) Se interzice:  

- prezentarea intenţionată a opiniilor personale drept puncte de vedere ale școlii; 

- refuzul de a participa la acţiuni umanitare necesare în situaţii excepţionale (calamităţi 

naturale sau tehnologice, conflicte armate), precum şi temporizarea sau obstrucţionarea lor. 

 

4. Elevii și alți beneficiari  ai procesului  didactic   
Art.26. a) Elevii și ceilalţi beneficiari ai actului didactic au obligaţia de a folosi spaţiile 

de învăţământ, sociale şi de recreare cu maximum de eficienţă. Se sancţionează prejudiciul produs 

cu rea intenţie în cursul activităţii de cercetare sau al activităţii didactice.  

b)  Sunt interzise în incinta spaţiilor de învăţământ, căminelor, birourilor:  

- distrugerea sau incendierea documentelor școlare, a bunurilor,  efectuarea unor lucrări fără 

autorizaţii sau oricăror altor modificări ale clădirilor, instalaţiilor, utilajelor, aparatelor de 

laborator;  

- consumul de substanţe psihotrope sau de alcool și țigări;  

- organizarea jocurilor de noroc sau/şi a pariurilor;  

- organizarea și participarea la acțiuni de protest;  

- distribuirea de materiale cu caracter obscen, de arme ;  

- prozelitismul politic, ideologic şi religios.  

c)  În cadrul activităţii didactice sunt interzise:  

- copiatul sub orice formă sau favorizarea acestuia;  

- uzul telefoanelor mobile şi a oricăror mijloace electronice în scopul fraudării evaluărilor ; 

- folosirea internet-ului în alte scopuri decât cele legate de activităţile didactice; 

- solicitarea de recomandări, adeverinţe, atestate care nu reflectă situaţii reale; 

- comportamentul inadecvat şi atitudinile neconforme cu regulile de conduită civilizată în spaţiul 

școlii. 

 

Capitolul V. Organizarea și atribuțiile comisiei  de etică și deontologie  

 

Art.27. Pentru aplicarea prevederilor prezentului Cod se constituie Comisia de etică 

care funcţionează la nivelul Colegiului Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” din 

Iaşi.  

 

Art.28. Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional şi autoritate morală. 

Nu pot fi membri ai comisiei de etică  persoanele care ocupă vreuna din funcţiile de conducere. 

 

Art.29. Comisia de etică are următoarele atribuţii:  

a) analizează şi soluţionează abaterile de la etică, pe baza sesizărilor sau prin 

autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie  
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b) realizează un raport anual 

c) verifică şi constată eventualele situaţii de incompatibilitate 

 

Art.30. Comisia de etică din Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară „Vasile 

Adamachi” din Iaşi  funcţionează pe baza unui regulament propriu. 

 

Art. 31.  

(1) Orice persoană, din școală sau din afara școlii, poate sesiza Comisiei de etică abateri 

săvârşite de membri ai comunităţii. 

(2) Comisia de etică păstrează confidenţială identitatea autorului sesizării. 

Art. 32. În urma unei sesizări, Comisia de etică demarează procedurile stabilite de 

Regulamentul Comisiei. Comisia răspunde autorului sesizării în termen de 30 de zile de la primirea 

sesizării şi îi comunică acestuia rezultatul procedurilor, după încheierea acestora. 

 

Capitolul VI.  Dispoziții finale 

Art.33. 
 Conducerea unității de învățământ va urmări respectarea prevederilor cod de etică 

profesională și va iniția măsuri corective, dacă este cazul. 

 Conducerea  unității de învățământ va aduce la cunoștință tuturor cadrelor didactice, 

părinților, elevilor și mass-media prevederile prezentului cod și va sonda periodic opinia publică 

cu privire la respectarea acestuia. 

 

CAPITOLUL XXII 

DISPOZIŢII FINALE 

 

 

Art.100. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat 

derulării examenelor/ evaluărilor naționale. 

Art.101.  

1. Prezentul regulament se completează cu :  

- Regulamentul de organizare a  căminului  şi cantinei 

- Regulamentul Consiliului  elevilor 

- Regulamentul Consiliului Reprezentativ al  părinţilor 

- Regulamentul  de funcţionare  a  Comisiei  pentru evaluarea  şi asigurarea calităţii. 

- Codul de Etică 

2. Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa angajaţilor, elevilor, părinţilor sau 

reprezentanţilor legali ai acestora. 

3. Regulamentul intră în vigoare după dezbaterea în Consiliul Profesoral şi aprobarea în 

Consiliul de Administraţie. 

 

 

 

CAPITOLUL XXIII - ANEXE 

 

PROCEDURA GENERALĂ PRIVIND INTERVENŢIA LA NIVELUL UNITĂŢII DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN SITUAŢII DE VIOLENŢĂ 
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Elaborat Profesor: Dulhai Mihaela Semnătura:            

Verificat Profesor: Corduneanu Ramona Semnătura:            

Aprobat Director: Zelinschi Beatrice Carmen Semnătura:            

 

SCOP 

Să reglementeze modul de acţiune în cazul violenţelor în incinta şcolii. 

DOMENIU 

Se aplică tuturor elevilor, indiferent de forma de învăţământ, an de studiu. 

 

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 

DEFINIŢII ŞI ABREVIERI : 

 

Definiţii : 

Procedură generală : prezentarea formalizată, în scris a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor şi procedeelor  cu privire la aspectul procesual; 

Ediţie : forma iniţială sau actualizată a unei proceduri 

Revizieîn cadrul unei ediţii – acţiune de modificare a uneia sau mai multor componente ale 

procedurii 

 

Abrevieri : 

ROFUIP  - Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar 

 

 

RESPONSABILITĂŢI 

Responsabilităţi:  

Responsabili de procedură—prof. Beatrice Carmen  Zelinschi ; 

Şef catedră,  Consiliul de violenţă, Diriginţi, Psihologul şcolar 

 

DESCRIEREA PROCEDURII 

 

În cazul unei forme uşoare de violenţă: 

1. Dacă sancţiunea nu este prevăzută în ROFUI paşii de urmat sunt: 

 

Este sesizată Comisia de violenţă şi conducerea şcolii 

 

Se realizează o anchetă detaliată 

 

Este luată o decizie privind aplicarea sau nu a unei sancţiuni 

 

Se stabilesc măsuri de asistenţă pentru victimă/ agresor 

 

2. Dacă sancţiunea este prevăzută în ROFUIP 
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Se convoacă Consiliul clasei (se analizează cazul, se propune şi se stabileşte o sancţiune) 

 

Se sancţionează elevul - Dirigintele aplică sancţiunea 

 

- Informează părinţii, tutorii, reprezentanţii legali 

 

- Recomandă măsuri de asistenţă pentru victimă şi agresor 

 

- Monitorizează intervenţiile colaborând cu părinţii şi psihologul şcolar 

 

În cazul unei forme grave de violenţă şcolară 

 

 Dirigintele anunţă           conducerea instituţiei de învăţământ 

 

Conducerea sesizează autorităţile competente (Jandarmeria/ Poliţia de 

proximitate/ DGASP) 

 

Sesizează părinţii, tutorii, susţinătorii legali 

 

Informează inspectoratul şcolar (consilierul de imagine) în raport cu 

gravitatea faptei 

 

Înştiinţează Comisia de violenţă 

 

 Comisia de violenţă:-  realizează o anchetă detaliată 

- propune măsuri specifice 

- convoacă Consiliul clasei  

 

- stabileşte/ propune sancţiunea 

 

 Dirigintele - aplică sancţiunea potrivit ROFUIP 

- completează Fişa de înregistrare a cazului de violenţă şi o transmite persoanei 

desemnate de către Comisia de violenţă să centralizeze fişele şi să le înregistreze în 

baza de date 

 

 Psihologul şcolar – realizează consilierea psihologică pentru agresor/ victimă 

 Dirigintele şi psihologul şcolar  - colaborează cu familia elevului 

- monitorizează cazul. 

 Comisia de violenţă se asigură că fenomenul de violenţă a fost înregistrat, că măsurile de 

intervenţie au fost puse în aplicare şi urmăreşte impactul acestora asupra actorilor implicaţi 

în cazul de violenţă respectiv, 

 

 

ÎNREGISTRĂRI  

Fişa de înregistrare a cazului de violenţă; 
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Procesul verbal de consemnare a şedinţei Consiliului clasei; 

Referatul de sancţionare semnat de profesorii din consiliu; 

Înştiinţările trimise părinţilor, tutorilor, susţinătorilor legali ai agresorilor, victimelor 

 

PROCEDURA GENERALĂ PRIVIND INTERVENŢIA LA NIVELUL UNITĂŢII DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN SITUAŢII DE VIOLENŢĂ CE NECESITĂ INTERVENŢIA 

POLIŢIEI/ JANDARMERIEI/ POLIŢIEI LOCALE/ AMBULANŢEI 
 

 

Elaborat Profesor: Dulhai Mihaela Semnătura:            

Verificat Profesor: Corduneanu Ramona Semnătura:            

Aprobat Director: Zelinschi Beatrice Carmen Semnătura:            

 

SCOP 

Să reglementeze modul de acţiune în cazul violenţelor în incinta şcolii. 

 

DOMENIU 

Se aplică tuturor elevilor, indiferent de forma de învăţământ, an de studiu. 

 

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 

DEFINIŢII ŞI ABREVIERI : 

 

Definiţii : 

Procedură generală : prezentarea formalizată, în scris a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a 

metodelor şi procedeelor  cu privire la aspectul procesual; 

Ediţie : forma iniţială sau actualizată a unei proceduri 

Revizie în cadrul unei ediţii – acţiune de modificare a uneia sau mai multor componente ale 

procedurii 

 

Abrevieri : 

ROFUI  - Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

 

 

RESPONSABILITĂŢI 

Responsabilităţi:  

Responsabili de procedură—prof. Beatrice Carmen Zelinschi ; 

Şef catedră, Consiliul de violenţă, Diriginţi, Psihologul şcolar 

 

DESCRIEREA PROCEDURII 

 

 Incinta unităţii de învăţământ reprezintă toată incinta şcolii incluzând sălile de clasă, 

cancelaria, coridoarele, terenul de sport, anexele şi curtea şcolii. 
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 Proximitatea unităţilor de învăţământ este reprezentată de suprafaţa de teren situată în 

afara curţii unităţii, precum arterele rutiere, căile de acces către unitatea de învăţământ, spaţiile 

verzi din jurul şcolii, alte spaţii publice situate în apropierea şcolii. 

 

 dacă violența exercitată constă într-un incident de agresiune simplă și a fost cauzatoare doar 

de vătămări corporale ușoare (lovire ușoară cu palma ori cu dosul palmei), autorul fiind elev 

cu vârsta sub 14 ani, școala poate reacționa prioritar pentru sancționarea acestui 

comportament și poate informa ulterior polițistul de proximitate pentru aplanarea unei stări 

conflictuale între părinții victimei și cei ai agresorului. 

 dacă este vorba de mai mult decât exercitarea unei violenţe corporale uşoare (lovirea repetată 

de intensitate medie a victimei, atunci poliţia/ jandarmeria trebuie sesizată o dată cu 

intervenţia echipajului unei ambulanţe, prin apel telefonic la 112). 

 în toate cazurile de lovire sau alte violenţe exercitate asupra unui elev, conducerea şcolii 

trebuie să informeze părinţii victimei şi instituţiile de aplicare a legii. 

 

MONITORIZAREA (ACTIVITĂŢILE DERULATE), INTERVENŢIA 

Atunci când un salariat al unităţii de învăţămât este sesizat sau se autosesizează despre existenţa 

unui eveniment de violenţă în unitatea de învăţământ sau în proximitatea acesteia, trebuie să 

respecte următoarele reguli procedurale în funcţie de eveniment: 

 

A. Pentru tipurile de violenţă care cad sub incidenţa codurilor de la 1.10 la 1.14, 2.3, 

3.3 , de la 4.2 la 4.4 şi 4.6 din Nomenclatorul actelor de violenţă în şcoală, cadrul didactic/ cadrul 

didactic auxiliar/ personalul ce a fost sesizat sau s-a autosesizat de producerea unui eveniment, va 

proceda astfel: 

- se deplasează de urgenţă (dacă nu se află deja) la locul unde se desfăşoară actul de violenţă 

respectivă; 

- ajuns la locul evenimentului va derula o analiză rapidă a acestuia şi va comunica imediat 

conducerii unităţii de învăţământ despre cele constatate; 

- se informează dacă sunt victime ce necesită îngrijiri medicale; 

- dacă sunt victime ce necesită îngrijiri medicale sună la numărul de urgenţă 112 şi solicită 

o ambulanţă; 

- directorul unităţii de învăţământ va informa de urgenţă reprezentanţii inspectoratului 

şcolar; 

- în cazul în care printre agresori sunt persoane violente, persoanele care au sunat la 112 vor 

solicita sprijin din partea personalului care asigură securitatea/ paznicul şcolii  pentru a 

preveni o eventuală degenerare a evenimentului şi vor solicita sprijinul poliţiei/ 

jandarmerie/ poliţiei locale; 

- până la sosirea  echipajului de poliţie/ jandarmi/ poliţie locală/ ambulanţă, după caz, se vor 

lua măsuri de asigurare a primului ajutor victimelor solicitând sprijinul cadrelor medicale 

din unitate (dacă există), conducerii şcolii, cadrelor didactice, consilierului şcolar, 

personalului de pază după care vor lua măsuri pentru transportarea victimei/ victimelor la 

cea mai apropiată unitate medicală de urgenţă; 

- vor fi îndepărtaţi elevii care nu sunt implicaţi în eveniment şi care prin zgomote, gesturi, 

îndemnuri pot instiga sau amplifica dezordinea creată, pe cât posibil vor fi reţinute date 

despre agresor / agresori, pentru identificarea lor ulterioară, în cazul în care au reuşit să 

fugă sau nu sunt cunoscuţi de către elevi; 
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- pe cât posibil autorii faptelor vor fi izolaţi într-o incintă din şcoală; 

- la sosirea ambulanţei se vor da toate detaliile despre victimă şi modul cum s-a întâmplat 

actul de violenţă; 

- pe cât posibil se vor lua măsuri de protejarea  locului infracţiunii; 

- la sosirea echipajului de poliţie se vor oferi toate datele necesare identificării elevilor sau 

altor persoane implicate, cauza/ motivul incidentului (dacă se cunosc), măsuri preliminare 

luate de şcoală pentru soluţionarea evenimentului semnalat, dacă a fost anunţat serviciul 

de ambulanţă, sau pompierii  în caz de incendiu; 

- părinţii elevilor minori implicaţi, atât ca victimă, cât şi ca autor vor fi solicitaţi să se 

prezinte de urgenţă la sediul şcolii; 

 

B. Pentru tipurile de violenţă care cad sub incidenţa codurilor de la 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 2.5, 2.4, 

3.2, 3.4, 3.5, din Nomenclatorul actelor de violenţă în şcoală  cadrul didactic/ cadrul didactic 

auxiliar/ personalul ce a fost sesizat sau s-a autosesizat de producerea unui eveniment, va proceda 

astfel: 

- După luarea la cunoştinţă şi după caz, constatarea faptei şi a gravităţii ei, aceasta se aduce 

la cunoştinţa profesorului de serviciu, conducerii unităţii şcolare, administratorului (în 

cazul distrugerilor de bunuri ale şcolii), profesorului diriginte; 

- În cazul în care fapta presupune introducerea de arme albe sau de foc se solicită sprijinul 

personalului care asigură securitatea/ paznicului sau a altor cadre didactice şi se sună la 

numărul de telefon 112, încercându-se izolarea şi reţinerea persoanei în cauză; 

- În cazul în care acesta reuşeşte să scape, se reţin cât mai multe date despre posesorul armei, 

în vederea informării echipajelor de poliţie sau jandarmerie sau poliţistul de proximitate ce 

vor interveni la solicitare; 

- Dacă este elev al şcolii se anunţă şi părinţii acestuia; 

- În cazul în care fapta semnalată constă în furtul unui bun, distrugerea de bunuri (care se 

manifestă prin violenţă agresivă continuă), se procedează ca mai sus. 

 

ÎNREGISTRĂRI  

Fişa de înregistrare a cazului de violenţă 

Procesul verbal de consemnare a profesorului de serviciu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXĂ 

Nomenclatorul actelor de violență 

Categorie Tip COD 
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1. Atac la 

persoană 

1. Violarea secretului corespondenței (accesarea fără consimțământul persoanei a 

calculatorului, telefonului mobil etc.) 
1.1. 

2. Discriminare și instigare la discriminare 1.2. 

3. Insulte grave, repetate 1.3. 

4. Amenințări repetate 1.4. 

5. Șantaj 1.5. 

6. Înșelăciune 1.6. 

7. Instigare la violență 1.7. 

8. Violențe fizice ușoare, fără arme (lovire) 1.8. 

9. Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune de înștiințare 
1.9. 

10. Fapte privitoare la viața sexuală (violul, actul sexual cu un minor, perversiunea 

sexuală, corupția sexuală, seducția, hărțuire sexuală) 
1.10. 

11. Violență fizică gravă fără arme (vătămare corporală gravă) 1.11. 

12. Violență fizică cu arme albe 1.12. 

13. Violență fizică cu arme de foc 1.13. 

14. Omor sau tentativă de omor 1.14. 

2. Atentat la 

securitatea 

unității școlare 

1. Introducerea unor persoane străine în incinta școlii 2.1. 

2. Alarmă falsă 2.2. 

3. Incendiere și tentativă de incendiere 2.3. 

4. Introducere sau port armă albă în spațiul școlar 2.4. 

5. Introducere sau port armă de foc în spațiul școlar 2.5. 

3. Atentat la 

bunuri 

1. Însușirea bunului găsit 3.1. 

2. Furt și tentativă de furt 3.2. 

3. Tâlhărie 3.3. 

4. Distrugerea bunurilor unor persoane 3.4. 

5. Distrugerea bunurilor școlii 3.5. 

4. Alte fapte 

de violență sau 

atentate la 

securitate în 

spațiul școlar 

1. Consum de alcool 4.1 

2. Consum de stupefiante sau alte substanțe interzise 4.2. 

3. Trafic cu stupefiante sau alte substanțe interzise 4.3. 

4. Automutilare 4.4. 

5. Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 4.5. 

6. Suicid sau tentativă de suicid 4.6. 

7. Alte tipuri de violență 4.7. 

 

 

Având în vedere prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 

5.079/2016, ale Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul: 

 



72 

 

CONTRACT EDUCAŢIONAL 

 

I. Părţile semnatare 

1. Unitatea de învăţământ COLEGIUL AGRLICOL ȘI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

“VASILE ADAMACHI” IAȘI sediul în  IAȘI, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 41, reprezentată 

prin director, doamna/domnul prof. dr. Beatrice-Carmen Zelinschi 

2. Beneficiarii secundari ai învăţământului preuniversitar definiţi, conform legi, drept familiile 

antepreşcolarilor, ale preşcolarilor şi elevilor, reprezentată prin doamna/domnul 

…………………………………………………..... părinte/tutore/susţinător legal al elevului, cu 

domiciliul în..............................................................................., 

3. Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar definiţi, conform legii, drept 

antepreşcolari, şcolari şi elevi, reprezentat prin 

elevul............................................................................................................... 

 

II. Scopul contractului: asigurarea condiţiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin 

implicarea şi responsabilizarea părţilor implicate în educaţia beneficiarilor primari ai educaţiei. 

 

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

în Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar 

şi în Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ. 

 

IV. Părţile au cel puţin următoarele obligaţii:*) 

Pentru desfăşurarea, la standarde de calitate, a procesului instructiv-educativ, părţile se 

angajează, prin voinţă proprie, după cum urmează. 

1. Unitatea de învăţământ se obligă: 

a) să asigure condiţiile optime de derulare a procesului de învăţământ; 

b) să asigure respectarea condiţiilor şi a exigenţelor privind normele de igienă şcolară, de protecţie 

a muncii, de protecţie civilă şi de paza contra incendiilor în unitatea de învăţământ; 

c) să asigure că tot personalul unităţii de învăţământ respectă cu stricteţe prevederile legislaţiei în 

vigoare; 

d) să asigure că toţi beneficiarii primari şi secundari ai educaţiei sunt corect şi la timp informaţi cu 

prevederile legislaţiei specifice în vigoare; 

e) ca personalul din învăţământ să aibă o ţinută morală demnă, un comportament responsabil, în 

concordanţă cu valorile educaţionale, pe care să le transmită beneficiarului direct; 

f) să sesizeze, la nevoie instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia 

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, 

integritatea fizică şi psihică a beneficiarului primar al educaţiei; 

g) să se asigure că personalul din învăţământ nu desfăşoară acţiuni de natură să afecteze imaginea 

publică a beneficiarului primar al educaţiei, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia; 

h) să se asigure că personalul din învăţământ nu va aplica pedepse corporale şi nu va agresa verbal 

sau fizic beneficiarul primar al educaţiei; 

i) ca personalul didactic să evalueze direct beneficiarii primari ai educaţiei, corect şi transparent, 

şi să nu condiţioneze această evaluare sau calitatea prestaţiei didactice la clasa de obţinerea oricărui 

tip de avantaje; 
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j) să desfăşoare în unitatea de învăţământ activităţi care respectă normele de moralitate şi nu pun 

în nici un moment în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a beneficiarilor primari ai 

educaţiei, respectiv a personalului unităţii de învăţământ; 

k) să asigure că în unitatea de învăţământ sunt interzise activităţile de natură politică şi prozelitism 

religios. 

 

2. Beneficiarul secundar al învăţământului preuniversitar are următoarele obligaţii: 

a) asigură frecvenţa şcolară a beneficiarului primar în învăţământul obligatoriu şi ia măsuri pentru 

şcolarizarea acestuia, până la finalizarea studiilor; 

b) prezintă documentele medicale solicitate la înscrierea beneficiarului primar al educaţiei în 

unitatea de învăţământ, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/clasă pentru 

evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi beneficiari direcţi din colectivitate/unitatea de 

învăţământ; 

 

c) cel puţin o dată pe lună ia legătura cu educatoarea/învăţătorul/institutorul/profesorul pentru 

învăţământul preşcolar/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte pentru a 

cunoaşte evoluţia beneficiarului primar al educaţiei; 

d) răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de beneficiarul 

primar al educaţiei; 

e) respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ; 

f) nu agresează fizic, psihic, verbal personalul unităţii de învăţământ. 

 

3. Beneficiarul direct are următoarele obligaţii: 

a) de a se pregăti la fiecare disciplină/modul de studiu, de a dobândi competenţele şi de a-şi însuşi 

cunoştinţele prevăzute de programele şcolare; 

b) de a frecventa cursurile, în cazul beneficiarilor primari ai educaţiei din învăţământul de stat, 

particular şi confesional autorizat/acreditat; 

c) de a se prezenta la cursuri şi la fiecare evaluare/sesiune de examene organizată de unitatea de 

învăţământ, în cazul beneficiarilor primari din învăţământul obligatoriu, înscrişi la cursuri cu 

frecvenţă redusă; 

d) de a respecta Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, regulile de 

circulaţie, normele de securitate şi de sănătate în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor, 

normele de protecţie a mediului; 

e) de a purta uniformă școlară în unitatea de învăţământ;  

e.1. uniforma școlară este cea stabilită în cadrul Cosiliului Profesoral din data de 04.09.2017, și 

anume:- sacou negru sau bleumarin; cămașă albă sau bleu; pantaloni închiși la culoare (negri 

sau bleumarin, nezdrențuiți, sfâșiați sau rupți), respectiv, fustă neagră; 

e.2. stabilirea uniformei școlare s-a făcut cu respectatea reglementărilor stabilite prin 

Regulamentul de funcționare a unităților din învățământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul 

5079 din 31 august 2016, emis de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, 

publicat în: MONITORUL OFICIAL  NR. 720 din 19 septembrie 2016. 

e.3. prezentarea la orele de curs fără uniformă școlară atrage după sine aplicarea sancțiunii de 

scădere cu 1 punct a notei la purtare; în cazul în care se cumulează 3 puncte scăzute la purtare 

datorită nepurtării uniformei școlare, elevului i se pot aplica alte sancțini prevăzute în 

Regulamentul intern al Colegiului, la capitolul sancțiuni. 



74 

 

f) de a preda la începutul orelor, telefoanele personale, închise, în locurile special amenajate; în 

pauze elevii își pot folosi telefoanele personale;  

f.1. telefoanele mobile, personale pot fi folosite doar cu acordul profesorului de la clasă și doar 

pentru activități care contribuie la procesul de predare-învățare; 

f.2. folosirea telefonului mobil în timpul orelor, fără permisiunea profesorului, atrage după sine 

sancționarea elevului cu scăderea notei la purtare cu 1 punct; la 3 puncte scăzute la purtare 

datorită folosirii telefonului în timpul orelor, atrage după sine alte sancțiuni prevăzute în 

Regulamentul intern al colegiului; 

g) de a purta ecusonul personal pe durata desfășurării programului școlar; nepurtarea 

ecusonului atrage după sine sancționarea elevului cu scăderea notei la purtare cu 1 punct; 

h) de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, 

documente din portofoliul educaţional etc.; 

i) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace 

de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ 

etc.); 

j) de a nu aduce sau difuza, în unitatea de învăţământ, materiale care, prin conţinutul lor, atentează 

la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa; 

k) de a nu organiza/participa la acţiuni de protest, astfel decât este prevăzut în Statutul elevului; 

l) de a nu deţine/consuma/comercializa, în perimetrul unităţii de învăţământ, droguri, substanţe 

etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări; 

m) de a nu introduce şi/sau face uz, în perimetrul unităţii de învăţământ, de orice tipuri de arme 

sau alte produse pirotehnice, cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi spray-

uri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea 

fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ; 

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

s) de a nu aduce jigniri şi de a nu manifesta agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi 

şi faţă de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publică a acestora; 

ș) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenţă în unitatea de învăţământ şi în proximitatea 

acesteia; 

t) de a nu părăsi incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul 

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

profesorului diriginte. 

ț) de a recupera orele de instruire practică la care a lipsit motivat sau nemotivat; 

 

V. Durata contractului: Prezentul acord se încheie pe durata şcolarizării elevului în unitatea de 

învăţământ. 

 

VI. Alte clauze:  

1. Orice neînţelegere dintre părţi se poate soluţiona pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului 

profesorilor clasei, al Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ.  

2. Părţile semnatare înţeleg că nerespectarea angajamentelor proprii poate implica schimbări de 

atitudine ale celorlalte părţi.  

3. Nerespectarea dovedită a angajamentelor asumate de şcoală duce la aplicarea sancţiunilor legale 

şi la o monitorizare strictă din partea Inspectoratului Şcolar.  

4. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere din 

cadrul unităţii de învăţământ, răspund disciplinar conform art. 280 din Legea nr.1 / 2011, pentru 
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încălcarea obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului contract, Contractului Individual de Muncă, 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, şi pentru 

încălcarea normelor de comportare, care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului 

instituţiei.  

5. Nerespectarea, din culpă, de către părinte sau reprezentantul legal, a obligaţiei privind asigurarea 

frecvenţei şcolare a elevului în învăţământul obligatoriu constituie contravenţie şi se sancţionează 

cu amendă între 100 şi 1000 lei,  sau  cu muncă în folosul comunității, prestată de părinte sau de 

tutorele legal, în conformitate cu prevederile art. 86 alin.(3), art. 360 alin(1), art. 360  alin.(2) din 

Legea nr. 1 / 2011.  

6. Nerespectarea, de către elev, a prevederilor prezentului contract atrage după sine punerea 

abaterilor săvârşite de acesta, în discuţia Consiliului Elevilor, a Consiliului profesorilor clasei şi a 

Consiliului profesoral, urmată de aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute în Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ.  

7. Prezentul acord încetează de drept în următoarele cazuri :  

a) în cazul în care părintele semnatar decade din drepturile părinteşti, urmând a se încheia un nou 

contract cu celălalt părinte al elevului sau cu reprezentantul legal al acestuia;  

b) în cazul transferului elevului la o altă unitate de învăţământ;  

c) în situaţia încetării activităţii unităţii de învăţământ;  

d) alte cazuri prevăzute de lege. 

 

 

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

Unitatea şcolară,         

 Beneficiar indirect**), 

COLEGIUL AGRICOL ȘI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ “VASILE ADAMACHI” 

IAȘI    
 

    

Am luat la cunoştinţă. 

 

Beneficiar direct, elevul, 

 

(în vârstă de cel puţin 14 ani) 

 

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

Director,  

Prof.dr. Beatrice Carmen Zelinschi. 
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Comisiile metodice pe discipline / arii curriculare 

 

Anexă la 

Decizia.158/08.09.2017 

Aprobat în CP din 06.09.2017 

 

RESPONSABILITĂŢI şi COMISII 

stabilite la nivelul şcolii pentru anul şcolar 2017-2018 

 

 Şefii de catedră  

7. Catedra  „Limbă și comunicare”     prof.  Călin Cristiana Elena  

8. Catedra „Științe”     prof.  Daraban Anca  

9. Catedra „Tehnologii”     prof.  Baciu Cristina Mihaela   

10. Comisia „Consiliere şi orientare” - responsabilul  comisiei prof. Aignătoaie Păpușa Irina, 

membri: toţi diriginţii  

11. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare: prof. 

Năstase Stela Andreea   

12. Responsabil Consiliul elevilor: prof. Capră-Grigoriu Maria 

Consiliul de Administraţie 
1. prof. Zelinschi Beatrice Carmen       - preşedinte   

2. prof. Axinte Lorica    - membru  

3. prof. Grădinaru Doina   - membru 

4. Ing. Turiță George Sorin   - membru 

5. Boișteanu Paul  Corneliu              - reprezentant al  Consiliului Local Iaşi 

6. Mihăilescu Elena    - reprezentantul Primăriei Municipiului Iași 

7. Moisa Mariana     - reprezentantul părinților  

8. Pascal Ioan Marian  - reprezentant SC Autopadova SRL 

9. Potolincă Cristina - reprezentant SC Panifcom SA 

 

 

 

COMISII  PERMANENTE 

 

1. Comisia pentru curriculum: prof. Daraban Anca,  prof. Baciu Cristina Mihaela,  prof. 

Călin Cristiana  Elena,  

2. Comisia de  Evaluare  şi  Asigurare a Calităţii (CEAC) 

 Responsabilul comisiei: prof. Dulhai Mihaela 

 Membri: prof. Capră-Grigoriu Maria, prof. Larco Elena Carmen, prof. Carp Maria 

- reprezentantul sindicatului  

 Reprezentantul părinţilor: Moisa Mariana 

 Reprezentantul elevilor: Cazacu Ion 

 Reprezentantul Consiliului Local : Boișteanu Constantin Corneliu 

 

3. Comisia pentru perfecţionare și formare continuă 
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 Responsabilul  comisiei: prof .Grădinaru Doina 

 Membri: prof. Vatamanu Simona Ionela, Nastase Stela Andreea 

4. Comisia de securitate şi sănătate în muncă și pentru situații de urgență 

 Responsabil:  prof. Zelinschi Beatrice Carmen 

 Membri: Stoleru Gabriela - medic de medicina muncii, prof. Darie Gabriel, prof. 

Turiță George Sorin– lucrător desemnat,  prof. Popescu Luminiţa, ing. Zamfir 

Constantin Romeo – administrator de patrimoniu, prof. Axinte Lorica, Rotariu 

Constantin 

 

5.  Comisia pentru sistem de control managerial intern 

 Axinte Lorica     - director adjunct – președinte 

 Dochițanu  Marciana Daniela – - administrator financiar 

 Amarandei Zamfira    - responsabil resurse umane 

 Zamfir Romeo Constantin   - administrator  patrimoniu 

 

6. Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității  

 Responsabil: prof. Zelinschi Carmen Beatrice  

 Membri: prof. Popescu Luminița, prof. Crețu Cătălin,  prof. Carp Maria,  prof. 

Serghie Vasilica, prof. Aignătoaiei Păpușa Irina, prof. Ciobanu Virginia,   Zahariuc 

Irina- reprezentantul părinților,  Macovei Petronela – reprezentantul  elevilor 

 

7. Comisia pentru programe și proiecte educative 

 Responsabilul comisiei:  prof. Zelinschi Beatrice Carmen  

Membri: prof. Filoti Carmen, prof. Năstase Stela Andreea, prof. Daraban Anca, ing. 

Axinte Lorica, prof. Ţurcanu Oana, prof. Chihaia Dan, Macovei Petronela - 

reprezentantul elevilor, Năstase Andreea, Aignătoaiei Păpușa - Irina, Popescu 

Luminița 

 

COMISII  CU CARACTER TEMPORAR 

 

1. Comisia pentru acordarea burselor (inclusiv „Bani de liceu”, Euro 200)  

 Responsabilul  comisiei: prof.  Capră-Grigoriu Maria   

 Membri: prof. Aignătoaiei Păpușa Irina, prof. Berbeneciuc Alina Ancuța, prof. 

Corduneanu  Ramona, prof. Serghie Vasilica Daniela, Ciobanu Virginia 

      .  2.  Comisia pentru cămin şi  cantină 

 Responsabilul  comisiei: ing. Corduneanu Ramona  

 Membri: prof. Baciu Cristina Mihaela, pedagog ing. Toma Silvia 

 3.  Comisia pentru manuale 

 Responsabilul comisiei:  prof. Ţurcanu Oana  

 Membru:  ing. Zbanț  Rădița Antoanela - bibliotecar 

 4. Comisia pentru monitorizarea frecvenţei şi a notării 

 Responsabilul comisiei: prof.  Haitur  Luminița - Dorina 

 Membru: prof. Lungu Mihaela, prof. Onea Rodica, prof. Contaș  Anișoara 

 5. Comisia  pentru programarea tezelor 
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 Responsabilul comisiei:   prof. Grădinaru Doina  

 Membru: prof. Turiţă George Sorin  

6. Responsabil  pentru organizarea serviciului pe şcoală și a orarului 

 Responsabilul comisiei:  prof. Vatamanu Simona Ionela 

 Membru:  prof. Popescu Luminița  

 7. Comisia pentru  Crucea  Roşie 

 Responsabilul comisiei:  prof. Contaș Anișoara    

 Membri: prof. Carp Maria, prof. Serghie Vasilica Daniela, Horeanu Ionuț 

 8. Comisia pentru organizarea  şi pregătirea de olimpiade şi concursuri şcolare 

 Responsabilul comisiei :  prof. Grădinaru Doina   

 Membri : prof. Baciu Cristina Mihaela, prof. Nichita Florentina,Larco Elena 

Carmen, Corduneanu Ramona, Vatamanu Simona Ionela 

 9.  Comisia pentru realizarea inventarului 

 Responsabilul comisiei : Daraban  Anca 

 Membri: prof. Grădinaru Doina,  ing. Carp Maria 

 10 . Comisia pentru    -  Revista şcolii ” Zâna Belșug” 

 Responsabilul comisiei:  prof. Haitur Luminița Dorina, Larco Elena Carmen, Grecu 

Roxana, Horeanu Ionuț, Filoti Carmen 

- Revista şcolii ,,Mozaic” 

 Membri: prof. Vatamanu Simona Ionela, Apătăchioaie Nicoleta -ing. de sistem, 

bibliotecar Zbanț Rădița Antoanela  

 11. Comisia pentru Strategia  Naţională de Acţiune Comunitară SNAC 

 Responsabilul comisiei:  prof. Chihaia Dan  

 Membri: prof.Grecu Roxana , prof. Călin Cristiana  Elena 

 12. Comisia pentru popularizarea şcolii 

 - mediu rural -  prof. Daraban Anca, ing. de sistem Apătăchioaie Nicoleta, prof. 

Chihaia Dan 

 - mediul urban  -prof. Filoti Carmen, prof. Popescu Luminița, prof. Dulhai Mihaela, 

Ciobanu Virginia, Horeanu Ionuț 

 13. Comisia pentru monitorizarea activităţii legate de examenele naţionale şi de 

competenţe 

 Responsabilul comisiei:  prof. Darie Gabriel 

 Membri:  toţi diriginţii cl. a XII,  clasa a XI a  învățământ profesional 

 14. Comisia  S.I.I.R 

 Responsabilul comisiei:  prof. Zelinschi Beatrice Carmen 

 Membri:  ing. Apătăchioaie Nicoleta-ing. de sistem, ing.  Amarandei Zamfira-

secretar șef, ec. Dochițanu  Marciana – Daniela –administrator financiar, prof. 

Berbeneciuc Alina Ancuța 

 15. Comisia  de elaborare a Planului de acțiune al școlii 

 Președinte: prof. Zelinschi Beatrice Carmen 

 Membri: prof. Axinte Lorica, prof. Baciu Cristina Mihaela, prof. Daraban Anca, 

prof. Filoti Carmen, prof. Cristiana Elena  Călin 

16. Comisia pentru recepția bunurilor 

 Responsabil: prof. Dulhai Mihaela 

 Membri: Criu Dorina Gigi-casier, Iniceru Angela- laborant 
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17.  Comisia de etică  și deontologie 

 Responsabil: prof. Grădinaru Doina 

 Membri: prof. Larco Elena Carmen, prof. Nichita Florentina, Horeanu Ionuț 

18. Compartimentul intern de achiții publice 

 Responsabil achiziții : Zamfir Constantin Romeo 

 Membri : Preda Remus Constantin- responsabil cu operarea datelor în SEAP 

                                      Timofte Constantin- membru 

COMISII  CU CARACTER OCAZIONAL 

 

1. Comisia pentru întreţinerea  spaţiilor  verzi 

 Responsabilul comisiei: ing. Baciu Cristina Mihaela  

 Membri : ing. Nichita Florentina, ing. Carp Maria, ing. Almășanu Ana 

Maria, Motoc Lucian 

2. Comisia pentru evaluarea şi selectarea ofertelor  

 Responsabilul comisiei: prof. Dulhai Mihaela 

 Membri: ing. Zamfir Constantin Romeo – administrator de patrimoniu, 

prof. Haitur Luminița Dorina 

3. Comisia pentru  loisir  

 Responsabilul comisiei: prof. Hudac Daniel Viorel 

 Membri: prof. Stoleru Carmen Maria, prof. Călin Cristiana Elena, prof. 

Turiță George Sorin, prof. Chihaia Dan, prof. Gheorghevici Mihaela Elena, 

Dulhai Mihaela, Corduneanu Ramona 

4.  Comisia pentru disciplină 

- Pentru personalul didactic:  

 Preşedinte: prof. Doina Grădinaru 

 Membri:   prof. Aignătoaiei Păpușa Irina,  prof.  Filoti Carmen  

- Pentru  personalul  nedidactic: 

 Preşedinte:  prof. Axinte Lorica 

 Membri: ing. Amarandei Zamfira – responsabil  resurse umane,  prof. Turiță 

George Sorin – reprezentantul salariaților 

5. Comisia pentru revizuirea Regulamentului  Intern, de cămin și cantină 

 Responsabil: prof.  Gheorghevici Mihaela Elena 

 Membri: prof. Onea Rodica, ing.Toma Silvia –pedagog, Munteanu Iulian - 

reprezentantul elevilor 

6. Comisia de evaluare a riscurilor de accidente și îmbolnăvirilor profesionale  

 Responsabil: prof. Zelinschi Beatrice Carmen 

 Membri: Stoleru Gabriela – medic de medicina muncii, prof. Turiță George 

Sorin 

 

7. Comisia pentru ” Școala altfel” 

 Preşedinte:  prof. Axinte Lorica 

 Membri: prof. Năstase Stela Andreea, prof. Serghie Vasilica  Daniela,prof. 

Popescu Luminița,  prof. Vatamanu Simona  Ionela, psihopedagog Crețu  

Cătălin, Cadar Daniela– reprezentantul părinților, Macovei Petronela – 

reprezentantul elevilor  
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CAPITOLUL XX CABINETUL DE ASISTENȚĂ 

PSIHOPEDAGOGICĂ 
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PROFESIONALĂ 

 

CAPITOLUL XXII DISPOZITȚII FINALE  
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