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Nr. 213/19 februarie 2019

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A
COLEGIULUI PEDAGOGIC ”VASILE LUPU” Iași
Varianta revizuită
AVIZAT în Consiliul Profesoral în data de 19 februarie 2019
APROBAT în Consiliul de administrație în data de 19 februarie 2019

CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE
Art. 1.

Regulamentul intern este un act normativ intern şi cuprinde prevederi specifice
condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii Colegiului Pedagogic Vasile Lupu din
Iași în conformitate cu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Constituţia României,
Legea nr.1/5 ianuarie 2011 – a Educaţiei Naţionale, modificătă şi completătă,
Legea 53 /2003 Codul muncii, modificat şi completat prin Legea nr.40/2011,
Legea nr.153/28 iunie 2017 – Legea-cadru privind salarizarea personalului platit
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată,
Legii 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
Legea nr.319/14 iulie 2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă,
Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi barbate;
OUG nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei cu modificările şi
completările ulterioare,
OUG nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă,
HG nr.1534/25 noiembrie 2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi
aindicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
învăţământului preuniversitar,
Ordin MENCȘ nr. 6134/21 decembrie 2016 privind interzicerea segregării
școlare în unitățile de învățământ;
Ordin MECTS nr. 6143 din 1 noiembrie 2011privind aprobarea Metodologiei de
evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, modificat
şi completat prin Ordin MEN nr.3597/2014 pentru modificarea și completarea
Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic
auxiliar,
Ordinul MEC nr.5132/10 septembrie 2009 privind aprobarea prevederilor
metodologice pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii specific funcţiei de
diriginte;
Ordin MEC nr.3337/08 martie 2002 privind activitatea desfăşurată de consilierul
pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare în cadrul unor
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•

•
•
•

Art. 2.

Art. 3.
Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.
Art. 7.

unităţi de învăţământ preuniversitar;
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământ
preuniversitar aprobat cu Ordinul MENCȘ nr. 5079/31 august 2016, completat şi
modificat prin Ordin MEN nr.3027/08 ianuarie 2018,
Ordinul MENCȘ nr. 4742/10 august 2016 Statutul elevilor;
Regulamentul de organizare a practicii pedagogice aprobat prin Anexa nr. 1 la
OMEN nr. 4927/29.08.2013;
Contractul colectiv de muncă-unic la nivel de sector de activitate învăţământ
preuniversitar.

La nivelul liceului 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.
Structura Regulamentului intern este în conformitate cu Legea nr. 53/2003, titlul XI –
Răspunderea juridică,, capitol I – Regulamentul intern, art. 241, 242
Propunerea
şi
dezbaterea
Regulamentului
intern
se
realizează
conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar art. 6 (3)
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 (2)
Orice modificare ce intervine în acest Regulament intern este supus procedurilor art. 244
din Legea 53/2003
Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii şi se aplică personalului de
conducere, personalului didactic, personalului didactic auxiliar, nedidactic, elevilor şi
părinţilor elevilor din Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”şi va cuprinde reguli privind
principiului nediscriminării şi a înlăturării oricăror forme de încălcare a demnităţii.
Angajatorul are obligaţia să asigure egalitate de şanse şi tratament între angajaţi, femei şi
bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de orice fel.
Drepturile şi obligaţiile salariaţilor sunt cele stabilite la încheierea contractul
individual de muncă, şi anume:
-

Dreptul la salarizare pentru munca depusă,
Dreptul la repaus zilnic şi săptămânal,
Dreptul la concediul de odihnă anual,
Dreptul la egalitate de şanse şi tratament nediscriminatoriu,
Dreptul la demnitatea în muncă,
Dreptul la securitate şi sănătate în muncă,
Dreptul la acces la formarea profesională,
Dreptul la informare şi consultare,
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-

Dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a
mediului de muncă,
Dreptul la protecţie în caz de concediere,
Dreptul de a participa la negocierea colectivă, precum şi de a participa la
acţiunile colective, de a constitui sau a adera la un sindicat,
Dreptul la protecţia datelor cu caracter personal.

Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
-

-

Obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce
îi revin conform fişei post,
Obligaţia de a respecta disciplina muncii,
Obligaţia de a respecta prevederile legii, precum şi a celor cuprinse în
regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în
contractul individual de muncă,
Obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu,
Obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate.

Drepturile şi obligaţiile angajatorului
Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
-

-

Să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii,
Să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile
legii,
Să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor,
Să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu,
Să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile
corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi
regulamentului intern,
Să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de
evaluare a realizării acestora.

Angajatorul are, în principal, următoarele obligaţii:
-

Să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care
privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă,
Să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la
elaborarea normelor de muncă şi condiţii corespunzătoare de muncă,
Să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv
de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă,
Să comunice periodic salariatilor situaţia economică şi financiară a unităţii,
Să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa
deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora,
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-

-

Art. 8.

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.
Să opereze înregistrările corespunzătoare privind angajarea, salarizarea,
modificările datelor corespunzătoare salariatilor instituţiei prin programele
corespunzătoare( ITM, REVISAL, EDUSAL, etc. ),
Să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a
solicitantului,
Să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.

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) .
Salariaţii şi unităţile au obligaţia să soluţioneze conflictele de muncă prin buna întelegere
sau prin procedurile stabilite de lege. Metoda alternative de soluţionare a conflictelor
este medierea şi presupune găsirea unei soluţii agreate de ambele părţi ale conflictului.

CAPITOLUL II
ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.

Colegiul Pedagogic Vasile Lupu din Iași se organizează şi funcţionează în baza Legea
nr.1/5 ianuarie 2011 – a Educaţiei Naţionale, modificătă şi completătă; 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 MENCȘ nr. 5079/31 august 2016, completat şi modificat prin Ordin MEN
nr.3027/08 ianuarie 2018; Contractul colectiv de muncă-unic la nivel de sector de
activitate învăţământ preuniversitar; precum şi a Hotărârilor Guvernului României a
ordinelor şi instrucţiunilor Ministerului Educaţiei şi Cercetării, a dispoziţiilor
Inspectoratului Şcolar al Judeţului Iași, a măsurilor adoptate de Consiliul de
administraţie, a dispoziţiilor date de director, a altor acte normative care reglementează
activitatea în acest domeniu. În Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” funcţionează
compartimentul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.
Prezentul regulament, precum și regulamentul de organizare și funcționare a
unității de învățământ asigură echitatea în educație a beneficiarilor primari,
calitatea educației pentru toți copiii, precum și interesul superior al copilului,
promovat și garantat fără nici o discriminare generată de origine etnică, limbă
maternă, dizabilitate, statutul socio-economic al familiilor, mediul de rezidență sau
performanțele școlare.
Relaţiile funcţionale dintre cele trei compartimente sunt stabilite prin Organigrama
unităţii (ANEXA 1), parte integrantă a prezentului Regulament intern.
În Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” formaţiunile de studiu sunt organizate pe clase.
În funcţie de oferta educaţională a liceului, precum și de studiul limbilor moderne,
informaticii, practicii pedagogice şi al disciplinelor din CDŞ, clasele pot fi împărţite pe
grupe, cu respectarea prevederilor art. 13 din Regulamentul de organizare şi
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funcţionare a unităţilor din învăţământ preuniversitar aprobat cu Ordinul MENCȘ nr.
5079/31 august 2016, completat şi modificat prin Ordin MEN nr.3027/08 ianuarie 2018.
Este interzisă segregarea școlară pe criteriul performanțelor școlare, separarea
fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor sau elevilor prin constituirea de grupe/clase
în funcție de performanțele școlare astfel încât procentul antepreșcolarilor,
preșcolarilor sau elevilor cu același nivel al performanțelor școlare să fie același în
toate clasele/grupele constituite.

Art. 14.

(1)

La Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” Iași școlarizează elevii în conformitate cu
planul de școlarizare aprobat în fiecare an școlar și planurile cadru stabilite pentru
ciclul primar, gimnazial și liceal, cu respectarea programelor și manualelor
corespunzătoare.

(2)

La Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” programul de studiu se desfăşoară într-un
singur schimb, între 7:00-16:00, după cum urmează:
•
•

Învăţământul gimnazial: 7:00-14:00
Învăţământul liceal: 7:00-16:00.

(3)

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.

(4)

Cursurile se desfăşoară în cabinete, laboratoare, săli de clasă, sala de sport, terenuri
de sport, iar practica pedagogică la grădiniţele şi la clasele de ciclu primar ale altor
unităţi şcolare conform repartizării realizate cu avizul I.S.J. Iași.

Durata orelor şi a pauzelor poate fi modificată doar cu aprobarea inspectorului şcolar
general, la propunerea Consiliului de administraţie.
In situatii obiective, cum ar fi epidemii, intemperii, calamitati naturale, alte situatii
exceptionale, cursurile scolare pot fi suspendate pe o perioada determinata."
Suspendarea cursurilor se poate face, dupa caz:
a) la nivelul unitatii de invatamant - la cererea directorului, in baza hotararii consiliului
de administratie al unitatii, cu aprobarea inspectorului scolar general;
b) la nivelul grupurilor de unitati de invatamant din acelasi judet - la cererea
inspectorului scolar general, cu aprobarea ministerului;
c) la nivel regional sau national, dupa consultarea reprezentantilor federatiilor sindicale
reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, prin ordin al
ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice.
Suspendarea cursurilor este urmata de masuri privind parcurgerea integrala a programei
scolare pana la sfarsitul semestrului, respectiv al anului scolar, stabilite de consiliul de
administratie al unitatii de invatamant si comunicate institutiei care a aprobat suspendarea
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cursurilor.
Programul de lucru pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic este stabilit pentru
fiecare categorie de personal, prin fişa postului, astfel:
Pentru personalul nedidactic( cu excepţia personalului de la cantină, centrala
termicăşi pază ) : de la orele 06,00 la orele 14,00 (cu 15 min. Pauză de masă) ;
Pentru personalul didactic auxiliar( cu excepţia pedagogilor şcolari şi a
supraveghetorilor de noapte ): de la orele 07,30 la orele 15,30 (cu 15 min. Pauză de
masă) ; Pauza de masă este inclusă în timpul programului de lucru şi nu duce la
prelungirea acestiua.
Personalul nedidactic – din cantina, central termică şi pază – precum şi personalul
didactic auxiliar - pedagogii şcolari şi supraveghetorii de noapte – pe durata
cursurilor şcolare vor lucre în ture şi vor primi repaus obligatoriu conform art.178
din Codul muncii.

CAPITOLUL III
MANAGEMENTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Art.

Art.

15.

16.

Conducerea Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” este asigurată în conformitate cu
prevederile din Legea nr.1/5 ianuarie 2011 – a Educaţiei Naţionale, modificătă şi
completătă, precum şi a Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din
învăţământ preuniversitar aprobat cu Ordinul MENCȘ nr. 5079/31 august 2016,
completat şi modificat prin Ordin MEN nr.3027/08 ianuarie 2018.
Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, conducerea unitatii de invatamant se consulta,
dupa caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, reprezentantii
organizatiilor sindicale afiliate federatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de
activitate invatamant preuniversitar, care au membri in unitate, consiliul reprezentativ al
parintilor si asociatia parintilor, acolo unde exista, consiliul scolar al elevilor, sucursalele
asociatiilor reprezentative ale elevilor, acolo unde este cazul, autoritatile administratiei
publice locale, precum si cu reprezentantii operatorilor economici implicati in sustinerea
invatamantului profesional si tehnic si/sau in desfasurarea instruirii practice a elevilor.
Consiliul de administraţie
(1) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează şi are atribuţiile stabilite
prin art. 96 din Legea nr.1/5 ianuarie 2011 – a Educaţiei Naţionale, precum şi ale
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar Capitolul II art. 18-19, precum şi Metodologia de organizare şi
funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ
preuniversitar aprobată prin Ordinul MEN nr. 4619/22 septembrie 2014;
Consiliul de administratie analizează și decide cu prioritate posibilitatea de
constituire de grupe de elevi pentru studiul disciplinelor opționale; decide
constituirea de grupe pentru elevi care opteaza pentru aceleasi optionale, in
conformitate cu prevederile Statutului elevului, cu incadrarea in numarul de
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norme aprobat.
Consiliul de administratie este organ de conducere al unitatii de invatamant.
Consiliul de administratie se organizeaza si functioneaza conform Metodologiei-cadru
de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant,
aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice.
Directorul unitatii de invatamant de stat este presedintele consiliului de administratie, cu
exceptia unitatilor de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica care
scolarizeaza exclusiv in invatamant profesional si tehnic cu o pondere majoritara a
invatamantului dual, in care presedintele consiliului de administratie este ales dintre
membrii acestuia cu majoritate simpla a voturilor."
Pentru unitatile de invatamant particular si confesional, conducerea consiliului de
administratie este asigurata de persoana desemnata de fondatori.
Cadrele didactice care au copii in unitatea de invatamant nu pot fi desemnate ca membri
reprezentanti ai parintilor in consiliul de administratie al unitatii de invatamant, cu
exceptia situatiei in care consiliul reprezentativ al parintilor si asociatia de parinti, acolo
unde exista, nu pot desemna alti reprezentanti."
La sedintele consiliului de administratie participa, de drept, cu statut de observatori,
reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate
invatamant preuniversitar din unitatea de invatamant.
La sedintele consiliului de administratie in care se dezbat aspecte privind elevii,
presedintele consiliului de administratie are obligatia de a convoca reprezentantul
consiliului scolar al elevilor, care are statut de observator.
Reprezentantul elevilor din liceu si din invatamantul postliceal participa la toate
sedintele consiliului de administratie, avand statut permanent, cu drept de vot, conform
procedurii de alegere a elevului reprezentant in consiliul de administratie al unitatilor de
invatamant preuniversitar, aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale si
cercetarii stiintifice.
(2)

Consiliul de administraţie al Colegiului Pedagogic este format din 9 membri
conform art 96 alin (2) lit b) din Legea nr.1/5 ianuarie 2011 – a Educaţiei Naţionale,
precum şi un reprezentant al fondatorului profilului teologie romano-catolică,
respectiv al Episcopiei Romano-Catolice de Iași :

a) Patru profesori desemnați de Consiliul profesoral, din care unul este directorul de
drept;
b) Un reprezentant al primarului;
c) Doi reprezentanți ai părinților;
d) Doi reprezentanți ai Consiliul Local;
e) Un reprezentant al fondatorului profilului teologie romano-catolică, respectiv al
Episcopiei Romano-Catolice de Iași;
f) Reprezentantul elevilor cu statut de observator.
(3)

La şedinţele consiliului de administraţie participă, obligatoriu, cu statut de
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observator, liderii sindicali ai organizaţilori din unitate.
Art.

17.

Directorul
(1)

Drepturile, îndatoririle şi atribuţiile directorului sunt cele prevăzute în art. 97, din
Legea nr.1/5 ianuarie 2011 – a Educaţiei Naţionale, modificătă şi completătă, cu
actele normative elaborate de MEN, dispoziţiile ISJ şi Regulamentul de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, Capitolul III, art.20-23.

(2)

Asigură aplicarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale, a Regulamentelor
şcolare, a Hotărârilor şi Ordonanţelor Guvernului Romaniei, a ordinelor şi
instrucţiunilor Ministerului Educaţiei Naţionale, a dispoziţiilor Inspectoratului Şcolar
al judeţului Iași, a măsurilor adoptate de Consiliul de administraţie şi a Consiliului
profesoral.

(3) Pentru optimizarea managementului unitatii de invatamant, încheie acordul de
parteneriat şcoală-familie și conducerea acesteia elaboreaza documente manageriale(
art.28-38 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar ), astfel:

Art.

18.

a) documente de diagnoza;
b) documente de prognoza;
c) documente de evidenta.
Directorul adjunct
Atribuţiile sunt stabilite conform Legii Educaţiei Naţionale şi Regulamentului de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar Capitolul III, art.2427;

Art.

19.

Consiliul profesoral
(1) Consiliul profesoral se organizează şi funcţionează şi are atribuţiile stabilite prin
art. 98 din Legea nr.1/5 ianuarie 2011 – a Educaţiei Naţionale, precum şi
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar Titlul V, Capitolul I, Secţiunea 1, art.57-59.

Art.

20.

Consiliul clasei
Consiliul clasei se organizează, funcţionează şi are atribuţii conform Regulamentului de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar Titlul V, Capitolul I,
art.60-64
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Art.

21.

Catedrele/comisiile metodice
(1) Catedrele/comisiile se organizează şi funcţionează şi au atribuţii conform
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar Titlul V, Capitolul I, Secţiunea 3 (se constituie din minim trei
membri pe discipline de studiu înrudite sau pe arii curriculare) art. 65-67.
( 2 ) La nivelul fiecarei unitati de invatamant functioneaza urmatoarele comisii:
1. cu caracter permanent;
2. cu caracter temporar;
3. cu caracter ocazional.
Comisiile cu caracter permanent isi desfasoara activitatea pe tot parcursul anului scolar,
comisiile cu caracter temporar isi desfasoara activitatea doar in anumite perioade ale
anului scolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt infiintate ori de cate ori se impune
constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice aparute la
nivelul unitatii de invatamant.
Comisiile cu caracter temporar si ocazional vor fi stabilite de fiecare unitate de
invatamant, prin regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant.
Comisiile de la nivelul unitatii de invatamant isi desfasoara activitatea pe baza deciziei
de constituire emise de directorul unitatii de invatamant. In cadrul comisiilor prevazute
la art. 79 alin. (2) lit. b) si f) sunt cuprinsi si reprezentanti ai elevilor si ai parintilor, ai
tutorilor sau ai sustinatorilor legali, nominalizati de consiliul scolar al elevilor, respectiv
consiliul reprezentativ al parintilor si asociatia de parinti, acolo unde exista. Activitatea
comisiilor din unitatea de invatamant si documentele elaborate de membrii comisiei sunt
reglementate prin acte normative sau prin regulamentul de organizare si functionare a
unitatii de invatamant. Fiecare unitate de invatamant isi elaboreaza proceduri, privind
functionarea comisiilor in functie de nevoile proprii.
(3)
Comisiile cu caracter permanent sunt:
a) Comisia pentru curriculum;
b) Comisia de evaluare si asigurare a calitatii;
c) Comisia pentru dezvoltare profesionala si evolutie in cariera didactica;
d) Comisia de securitate si sanatate in munca si pentru situatii de urgenta;
e) Comisia pentru controlul managerial intern;
f) Comisia şcolară pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie
si discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii în domeniul
prevenirii și eliminării oricărei forme de segregare școlară.

Art.22

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

Conform Ordinului MEC nr. 3337/08 martie 2002 art. 1 (1) se numeşte prin
hotărâre de către Consiliul de administraţie, la propunerea Consiliului profesoral
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(2) Atribuţiile sunt stabilite conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar Titlul V, Capitolul I, art.68-70;
Art.

23.

Consiliul pentru curriculum
(1)

Consiliul pentru curriculum este compus din şefii comisiilor metodice, consilierul
pentru proiecte şi programe educative şi directori, iar preşedinte este directorul.

(2) Are următoarele atribuţii:
asigură cunoașterea și implementarea curriculumului formal;
asigură aplicarea curriculumului național;
realizează oferta curriculară;
asigură organizarea şi desfăşurarea examenelor care se desfăşoară la nivelul
liceului;
e) asigură consultanţă cadrelor didactice pe probleme de curriculum;
f) asigură coerenţă între curriculumul naţional şi dezvoltările locale, coordonarea
dintre diferite discipline, catedre şi rezolvă conflictele de prioritate dintre
profesori, în interesul elevilor şi al unităţii şcolare.
a)
b)
c)
d)

Art.

24.

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii se organizează, funcţionează şi are
atribuţii conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, precum și a 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 aindicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii învăţământului preuniversitar.

Art. 25.

Comisia de perfecţionare şi formare continuă:
a) verifică dosarele necesare pentru înscrierea cadrelor didactice la examenele de
definitivat, gradul II, gradul I;
b) informează profesorii cu privire la cursurile de perfecţionare;
c) propune şi organizează cursuri de perfecţionare la nivelul şcolii;
d) realizează demersurile necesare pentru acreditarea cursurilor propuse la nivelul
şcolii;
e) monitorizează participarea profesorilor la cursurile de perfecţionare oferite de
şcoală, C.C.D, I.S.J., M.E.N, etc.;
f) propune participarea la stagii de formare, în vederea îmbunătăţirii prestaţiei
didactice, pe baza analizei nevoilor distincte ale personalului.
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Art. 26.

Comisia de securitate şi sănătate în muncă și pentru situații de urgență:
a) stabileşte tematica activităţilor de instruire în domeniul sănătății și securității muncii;
b) stabileşte măsurile pentru sănătatea și securitatea muncii la nivelul liceului;
c) stabileşte necesarul de materiale pentru organizarea activităţii şi informează conducerea
liceului;
d) urmăreşte, alături de cadrele medicale, starea igienico-sanitară la nivelul spaţiilor de
şcolarizare, informând conducerea asupra celor constatate;
e) realizează, pe bază de proces verbal, instructajul cadrelor didactice, didactice auxiliare
şi nedidactice în legătură cu măsurile de sănătate și securitate a muncii;
f) prezintă diriginţilor şi profesorilor de educaţie fizică, informatică, chimie, fizică,
biologie normele de sănătate și securitate a muncii, care vor fi dezbătute cu elevii pe
bază de proces verbal;
g) informează cu operativitate conducerea asupra tuturor neregulilor care pot apărea în
sistemul de sănătate și securitate a muncii;
h) urmăreşte realizarea în timp a dezinsecţiilor, dezinfecţiilor şi
deratizărilor şi stabileşte măsurile de siguranţă în cazul apariţiei unor
epidemii;
i) stabileşte programul de activitate al comisiei.

Art.

27.

Comisia şcolară pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si
discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii în domeniul
prevenirii și eliminării oricărei forme de segregare școlară
(1) Comisia funcţionează şi are atribuţii conform Ordin MENCȘ nr. 6134/21
decembrie 2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de
învățământ
(2) Comisia şcolară pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de
corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii
exercită următoarele atribuţii în domeniul prevenirii, eliminării sau
sancţionării oricărei forme de segregare şcolară:
a) monitorizează sistematic, anual, toate formele de segregareşcolară
(pe toate criteriile) în unitatea de învăţământ, prin colectarea tuturor
indicatorilor stabiliţi prin metodologiile de monitorizare a segregării şcolare,
centralizarea lor la nivelul unităţii şcolare şi raportarea lor către inspectoratul
şcolar judeţean;
b)
verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării
şcolare pentru toate criteriile de segregare şcolară enunţate în ordin şi metodologia
de prevenire şi intervenţie în situaţiile de segregare şcolară, ca la constituirea
grupelor/claselor de început de nivel de studii (grupa de antepreşcolari sau
preşcolari, clasa pregătitoare, clasa a V-a, clasa a IX-a) să se asigure mixarea
elevilor astfel încât diversitatea socială, etnică, culturală etc. a circumscripţiei
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şcolare să fie reflectată în fiecare grupă/clasă/clădire/ultimele două bănci/altele etc.;
Colegiul Pedagogic in cadrul căruia functioneaza și clase din invatamantul
obligatoriu scolarizeaza in invatamantul primar si gimnazial, cu prioritate, in
limita planului de scolarizare aprobat, elevii indiferent de mediul de rezidență al
familiilor acestora a unitatii de invatamant respective. Inscrierea se face in urma
unei solicitari scrise din partea parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal.
c)
verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării
şcolare pentru toate criteriile de segregare şcolară enunţate în prezentul ordin şi
metodologia de prevenire şi intervenţie în situaţiile de segregare şcolară;
d)
verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării
şcolare pentru toate criteriile de segregare şcolară enunţate în ordin şi metodologia
de prevenire şi intervenţie în situaţiile de segregare şcolară, modalitatea de
repartizare a elevilor şi cadrelor didactice pe clase (acolo unde există mai multe
clase pe acelaşi an de studiu);
e)
verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării
şcolare pentru toate criteriile de segregare şcolară enunţate în ordin şi metodologia
de prevenire şi intervenţie în situaţiile de segregare şcolară, modalitatea de
repartizare a elevilor în ultimele două bănci (acolo unde este menţinută aranjarea
spaţială a claselor pe şiruri de bănci);
f)
verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării
şcolare pentru toate criteriile de segregare şcolară enunţate în ordin şi metodologia
de prevenire şi intervenţie în situaţiile de segregare şcolară, reflectarea diversităţii
sociale, etnice, culturale etc. în spaţiul şcolar şi în activităţile didactice curiculare şi
extracurriculare;
g)
verifică, în conformitate cu metodologia de monitorizare a segregării
şcolare pentru toate criteriile de segregare şcolară enunţate în ordin şi metodologia
de prevenire şi intervenţie în situaţiile de segregare şcolară, reflectarea diversităţii
sociale, etnice, culturale etc. în structurile de conducere sau organismele
consultative ale unităţilor de învăţământ preuniversitar (de exemplu, consiliile de
administraţie ale unităţii de învăţământ preuniversitar, comitetele de părinţi etc.);
h)
identifică nevoile de resurse umane necesare în procesele
deincluziune educaţională şi recomandă directorului unităţii şcolare de
învăţământ preuniversitar angajarea acestor resurse umane (de exemplu
mediator şcolar, consilier şcolar, cadre didactice aparţinând grupurilor
minoritare sau vulnerabile, cadru didactic de sprijin etc.);
i) identifică nevoile de formare a managerilor şcolari şi acadrelor
didactice din unitatea de învăţământ în domenii legate de desegregarea
şcolară, abordări incluzive în educaţie, calitatea educaţiei în contexte incluzive
etc.;
j)
elaborează şi coordonează implementarea planului de desegregare
şcolară şi incluziune educaţională în momentul în care identifică o situaţie de
segregare şcolară;
k)
raportează inspectoratului şcolar judeţean progresul realizat în
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cadrul implementării planului de desegregare şcolară şi incluziune educaţională;
l)
elaborează proiecte având ca obiectiv desegregarea şcolară şi
incluziunea educaţională;
m)
elaborează planul de acomodare rezonabilă şi accesibilizare a unităţii
de învăţământ pentru incluziunea educaţională a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi
elevilor cu dizabilităţi;
n)
elaborează şi coordonează implementarea unor campanii de
conştientizare şi comunicare în circumscripţia sa şcolară pentru părinţi, copii/elevi,
autorităţi locale şi judeţene pentru promovarea educaţiei incluzive de calitate,
pentru promovarea interculturalităţii sau pentru acţiuni de desegregare şcolară;
o)
propune conducerii unităţii şcolare de învăţământ parteneriate cu
organizaţiile neguvernamentale, autorităţile centrale, judeţene şi locale, cu alte
organizaţii specializate etc. în domeniul desegregării şcolare şi incluziunii
educaţionale;
p)
propune Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii de la nivelul
unităţii programe, măsuri şi activităţi de îmbunătăţire a calităţii în domeniul
desegregării şcolare şi incluziunii educaţionale.
Art.

28.

(1)

La nivelul Colegiului Pedagogic Vasile Lupu se organizează şi funcţionează
următoarele comisii cu caracter temporar(structuri organizatorice):

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Comisia de consiliere și orientare şcolară şi profesională;
Comisiile metodice;
Comisia de ceremonii şi festivităţi;
Comisia de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material;
Comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor şi protecţie civilă;
Comisia de salarizare;
Comisia pentru elaborarea orarului;
Comisia pentru prevenirea violenței în mediul școlar;
Comisia etică, de disciplină;
Comisia pentru dezvoltarea proiectelor europene și a altor colaborări internaționale;
Comisia pentru educația față de sănătate a elevilor.
(3) Relaţiile funcţionale se stabilesc prin Organigramă (Anexa 1)

CAPITOLUL IV
STRUCTURI ORGANIZATORICE
Art. 29.

Comisia de orientare şcolară şi profesională – consiliere:
a) stabileşte tematica activităţilor de formare prin comisia diriginţilor;
b) iniţiază şi desfăşoară activităţi de consiliere şi orientare a elevilor în colaborare cu
profesorul psihopedagog al școlii;
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c) propune şi aplică teste şi chestionare pentru cunoaşterea elevilor, interpretează
rezultatele obţinute cu sprijinul profesorului psihopedagog al școlii;
d) întocmeşte documente şi rapoarte tematice curente şi speciale;
e) colaborează cu Consiliul Elevilor pentru promovarea nevoilor specifice de dezvoltare a
personalității elevilor;
f) stabileşte programul de activitate al comisiei .

Art. 30.

Subcomisia de activităţi extracurriculare:
a) elaborează planul anual şi monitorizează activitatea referitoare la cercurile ştiinţifice,
culturale şi sportive;precum și la toate activitățile extracurriculare în concordanță cu
opțiunile elevilor și cu țintele strategice de dezvoltare a personalității școlii noastre;
b) monitorizează activităţile extracurriculare desfăşurate la nivelul claselor;
c) organizează activităţile extracurriculare la nivelul şcolii;
d) asigură pregătirea şi participarea la concursurile şcolare ce vizează activitatea
extracurriculară.

Art. 31.

Comisia de ceremonii şi festivităţi:
a) elaborează programul activităților de pe parcursul anului școlar prilejuite de diferite
evenimente culturale naționale și locale cu semnificație educativă deosebită;
b) coordonează activităţile prilejuite de deschiderea şi închiderea anului şcolar;
c) coordonează activităţile prilejuite de Zilele Colegiului Pedagogic Vasile Lupu.

Art. 32.

Comisia de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material:
a) urmăreşte aplicarea corectă a reglementărilor în vigoare privind acordarea burselor,
alocaţiilor şi ajutoarelor ocazionale;
b) informează cu promptitudine diriginţii asupra tuturor reglementărilor legale;
c) primesc, verifică şi propun spre aprobarea Consiliului de Administraţie dosarele pentru
acordarea de burse;
d) centralizează propunerile pentru toate tipurile de burse şi le înaintează la ISJ;
e) urmăresc aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte acordarea
alocaţiilor;
f) stabileşte programul de activitate al comisiei.

Art. 33.

Comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor şi protecţie civilă:
a) stabileşte tematica activităţilor de prevenire şi stingere a incendiilor;
b) stabileşte măsurile pentru paza contra incendiilor la nivelul Liceului Pedagogic;
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c) stabileşte necesarul de materiale necesare pentru organizarea activităţii şi informează
conducerea instituției;
d) realizează, pe bază de proces verbal, instructajul cadrelor didactice, didactice auxiliare
şi nedidactice în legătură cu măsurile de protecţia muncii şi pază contra incendiilor şi
protecţie civilă;
e) stabileşte un program semestrial de popularizare şi avertizare a elevilor în privinţa
calamităţilor provocate de dezastre naturale (cutremure, inundaţii, incendii) sau produse
de om (incendii, războaie, poluare radioactivă, chimică, etc.);
f) prezintă diriginţilor şi profesorilor de educaţie fizică, informatică, chimie, fizică,
biologie normele de sănătate și securitate a muncii şi pază contra incendiilor, care vor fi
dezbătute cu elevii pe bază de proces verbal;
g) informează cu operativitate conducerea Liceului Pedagogic Vasile Lupu asupra tuturor
neregulilor care pot apărea în sistemul de prevenire a incendiilor sau de protecţie a
muncii;
h) stabileşte programul de activitate al comisiei.

Art. 34.

Comisia de salarizare:
a) realizează pontajul personalului din unitate (didactic, didactic auxiliar şi nedidactic);
b) prezintă directorului, lunar, după realizarea pontajului, fişele personalului didactic
auxiliar şi nedidactic pentru avizare;
c) asigură încadrarea corespunzătoare a fiecărui angajat în grila de salarizare (aplicarea
corectă şi respectarea dispoziţiilor legale privind salarizarea şi drepturile personalului);
d) întocmeşte şi verifică statele de funcţii şi de salarii;
e) listează fluturaşii cu salarul lunar şi îi distribuie angajaţilor, înaintea datei de acordare a
drepturilor salariale;
f) informează operativ angajaţii în legătură cu orice modificări intervenite în legislaţia
privitoare la acordarea drepturilor salariale, prin elaborarea și comunicarea actelor
adiționale legale ale contractului de muncă;
g) prezintă, la cerere, modalitatea de calcul a drepturilor lunare de salarizare;
h) întocmeşte acte justificative şi documente contabile cu respectarea formularelor şi
regulilor de alcătuire şi completare în vigoare;
i) stabileşte programul de activitate al comisiei.

Art. 35.

Comisia pentru elaborarea orarului:
(1 ) stabileşte criteriile de realizare a orarului prin:
a) respectarea cerinţelor psihopedagogice;
b) folosirea optimă a spaţiilor de învăţământ;
c) utilizarea pe criterii de expertiză a resurselor umane;

________________________________________________________________________________________________

Aleea M. Sadoveanu nr. 46 – cod 700489 IAŞI
Telefon / fax : 0232 214 955 ; 0232 219 011 ; cod fiscal 4701460
website: www.scoalanormala-vasilelupu.ro | secretariat@scoalanormala-vasilelupu.ro
mail : snvl_iasi@yahoo.com

Pagina 16 din 86
(2) realizează orarul funcţional al liceului;
(3) repartizează orarul elevilor şi cadrelor didactice;
(4) furnizează datele pentru întocmirea condicii de prezență;
(5) stabileşte programul de activitate al comisiei.

Art. 36.

Comisia pentru organizarea serviciului în şcoală:
a) realizează lista profesorilor şi a elevilor ce vor efectua serviciul în şcoală;
b) programează serviciul în şcoală;
c) asigură reprogramarea personalului didactic în cazul unor indisponibilităţi (concediu
boală, învoiri etc.);
d) stabileşte programul de activitate al comisiei.

Art. 37.

Comisia pentru organizarea şi coordonarea practicii pedagogice:
a) realizează, împreună cu toate categoriile de personal didactic responsabile de
îndrumarea practicii pedagogice, planificarea practicii pedagogice la clasele IX-XII
profil pedagogic, specializarea învățător- educatoare- Anexa nr.2 ;
b) împarte clasele pe grupe de practică şi stabileşte rotaţia claselor;
c) urmăreşte prezența elevilor și a profesorilor metodiști, precum și realizarea lecţiilor de
la practica curentă, practica de o zi şi practica comasată la toate clasele;
d) planifică şi urmăreşte realizarea lecţiior de probă și finale la clasele terminale;
e) informează elevii asupra metodologiei de desfăşurare a examenului de atestat
profesional, asigură realizarea în termen a activităților din cadrul examenului de
atestat profesional și a examenului de certificare a competențelor profesionale.

Art. 38.

a.

Componenţa nominală a comisiilor de lucru şi atribuţiile lor sunt stabilite anual de
Consiliul de administraţie, cu respectarea prezentului Regulament;

b.

Directorul numeşte prin decizie internă responsabilii compartimentelor funcţionale şi
componenţa lor nominală;

c.

Directorul solicită anual avizul Consiliului profesoral cu privire la programele de
activitate ale compartimentelor funcţionale.

CAPITOLUL V
EVALUAREA CALITĂȚII
Art. 39.

Raportul anual de evaluare interna (RAEI) se intocmeste de catre comisia pentru evaluarea
si asigurarea calitatii, se valideaza de catre consiliul de administratie, la propunerea
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coordonatorului comisiei si se prezinta, spre analiza, consiliului profesoral.
Documentele de prognoza ale unitatii de invatamant realizate pe baza documentelor de
diagnoza ale perioadei anterioare sunt:
a) planul de dezvoltare institutionala, respectiv planul de actiune al scolii pentru
invatamantul profesional si tehnic (PAS);
b) planul operational al unitatii;
c) planul managerial (pe an scolar);
d) programul de dezvoltare a sistemului de control managerial.
Directorul poate elabora si alte documente de prognoza, in scopul optimizarii
managementului unitatii de invatamant.
Documentele de prognoza se transmit, in format electronic, comitetului reprezentativ al
parintilor si asociatiei de parinti, acolo unde exista, fiind documente care contin informatii
de interes public.
Planul de dezvoltare institutionala constituie documentul de prognoza pe termen lung si se
elaboreaza de catre o echipa coordonata de catre director, pentru o perioada de trei - cinci
ani. Acesta contine:
a) prezentarea unitatii: istoric si starea actuala a resurselor umane, materiale si
financiare, relatia cu comunitatea locala si organigrama;
b) analiza de nevoi, alcatuita din analiza mediului intern (de tip SWOT) si analiza
mediului extern (de tip PESTE);
c) viziunea, misiunea si obiectivele strategice ale unitatii;
d) planificarea tuturor activitatilor unitatii de invatamant, respectiv activitati
manageriale, obiective, termene, stadii de realizare, resurse necesare, responsabilitati,
indicatori de performanta si evaluare.
Planul de actiune al scolii (PAS) pentru unitatile de invatamant profesional si tehnic
coreleaza oferta educationala si de formare profesionala cu nevoile de dezvoltare socioeconomica la nivel local, judetean si regional.
Planul de actiune al scolii (PAS) se realizeaza in baza ghidului de elaborare emis de catre
Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic.
Planul de dezvoltare institutionala, respectiv planul de actiune al scolii (PAS), se dezbate
si se avizeaza de catre consiliul profesoral si se aproba de catre consiliul de administratie.
Planificarea strategica, respectiv planul de actiune al scolii (PAS), pentru unitatile de
invatamant preuniversitar cu personalitate juridica care scolarizeaza exclusiv in
invatamant profesional si tehnic cu o pondere majoritara a invatamantului dual, este
elaborat de director si se aproba de catre consiliul de administratie.
Planul managerial constituie documentul de actiune pe termen scurt si se elaboreaza de
catre director pentru o perioada de un an scolar.
Planul managerial contine adaptarea directiilor de actiune ale ministerului si
inspectoratului scolar la specificul unitatii, precum si a obiectivelor strategice ale planului
de dezvoltare institutionala la perioada anului scolar respectiv.
Planul managerial se dezbate si se avizeaza de catre consiliul profesoral si se aproba de
catre consiliul de administratie.
Directorul adjunct intocmeste propriul plan managerial conform fisei postului, in
concordanta cu planul managerial al directorului si cu planul de dezvoltare institutionala.
Planul operational constituie documentul de actiune pe termen scurt, se elaboreaza pentru
un an scolar si reprezinta planul de implementare a proiectului de dezvoltare institutionala.
Planul operational se dezbate si se avizeaza de catre consiliul profesoral si se aproba de
catre consiliul de administratie.
Directorul ia masurile necesare, in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru elaborarea
si/sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor
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formalizate pe activitati. Planul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial va
cuprinde obiectivele, actiunile, responsabilitatile, termenele, precum si alte componente.
Documentele manageriale de evidenta sunt:
a) statul de functii;
b) organigrama unitatii de invatamant;
c) schema orara a unitatii de invatamant;
d) planul de scolarizare;
e) dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului.

CAPITOLUL VI
ELEVII
Art. 40.

Elevii - responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile sunt prevăzute de Legea nr.1/5 ianuarie
2011 – a Educaţiei Naţionale, modificătă şi completătă, Regulamentul de organizare şi
funcţionare a unităţilor din învăţământ preuniversitar aprobat cu Ordinul MENCȘ nr.
5079/31 august 2016, completat şi modificat prin Ordin MEN nr.3027/08 ianuarie 2018,
precum și Ordinul MENCȘ nr. 4742/10 august 2016 Statutul elevilor;
Dobândirea calităţii de elev al Colegiului Pedagogic se realizează conform
Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământ preuniversitar
aprobat cu Ordinul MENCȘ nr. 5079/31 august 2016, completat şi modificat prin Ordin
MEN nr.3027/08 ianuarie 2018 Titlul VII, a Ordinului MENCȘ nr. 4742/10 august 2016
Statutul elevilor, precum și de Metodologiei de admitere la liceu.
Această calitate se menţine dacă elevul participă la activităţile şcolare şi extraşcolare
organizate în instituție şi respectă condiţiile acordului de parteneriat şcoală-familie (
Anexa nr.4 )
În unitățile de învățământ se asigură dreptul fundamental la învățătură, precum și
echitatea în educaţie, în ceea ce priveşte accesul egal la toate formele de
învăţământ, dar şi în ceea ce priveşte calitatea educaţiei pentru toţi copiii, fără
nicio discriminare generată de originea etnică sau de limba maternă, dizabilitate
şi/sau cerinţe educaţionale speciale, statutul socioeconomic al familiilor, mediul de
rezidenţă sau performanţele şcolare.
Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de
învăţământ preuniversitar, cât şi în afara ei.
Elevii, în funcţie de nivelul de înţelegere şi de particularităţile de vârstă şi individuale ale
acestora, vor fi sprijiniţi şi stimulaţi să cunoască şi au obligația să respecte:
a) legile statului;
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b) regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar şi
prezentul regulament intern al Colegiului Pedagogic ”Vasile Lupu” Iași;
c) regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii;
d) normele de securitate şi ale sănătății în muncă, de prevenire şi de stingere a incendiilor;
e) normele de protecţie civilă;
f) normele de protecţie a mediului.
Este interzis elevilor şi tinerilor din sistemul de învăţământ preuniversitar:
a) să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole,
documente din portofoliu educaţional etc.;
b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar (materiale
didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier
sanitar, spaţii de învăţământ etc.);
c) să aducă şi să difuzeze în unitatea de învăţământ preuniversitar materiale care, prin
conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care
cultivă violenţa şi intoleranţa;
d) să organizeze şi să participe la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii
de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar;
e) să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;
f) să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unităţii de învăţământ şi în
afara acestuia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări şi să participe la
jocuri de noroc;
g) să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii de învăţământ preuniversitar de
orice tipuri de obiecte ascuțite, arme sau de alte produse pirotehnice cum ar fi muniţie,
petarde, pocnitori,
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brichete etc., precum şi sprayuri 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 preuniversitar;
h) să posede şi/sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
i) să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor şi al
concursurilor;
j) să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în
perimetrul unităţii de învăţământ preuniversitar;
k) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare şi atitudini ostentative şi
provocatoare;
l) să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de colegi
şi faţă de personalul unităţii de învăţământ preuniversitar;
m) să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în şcoală şi în afara ei;
n) să părăsească incinta şcolii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără
avizul profesorului de serviciu sau al dirigintelui;
o) să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranţei celorlalţi elevi
şi/sau a personalului şcolii.

Art.

41

Elevii au obligaţia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice
pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor, pentru informare în legătură cu
situaţia lor şcolară.
În unităţile de învăţământ preuniversitar se organizează, permanent, pe durata
desfăşurării cursurilor, serviciul pe şcoală al elevilor, în conformitate cu prevederile
regulamentului intern al unității de învățământ. Organizarea serviciului pe școală se
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efectuează numai de către elevii din învățământul liceal.
Obligațiile elevilor care efectuează serviciul pe școală sunt precizate în procedura
specifică elaborate de Colegiul Pedagogic.

Art.

42.

Art.

43.

Fiecare elev care a împlinit 14 ani va încheia acordul de parteneriat şcoală-familie(
Anexa nr.3 ).
Exercitarea calităţii de elev, drepturile, îndatoririle, recompensele, sancţiunile, transferarea
elevilor, se realizează conform Ordinul MENCȘ nr. 4742/10 august 2016 Statutul elevilor,
Legii 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, Ordin MENCȘ nr.
6134/21 decembrie 2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ,
precum şi cele specifice stabilite prin prezentul regulament:
a) Elevii Colegiului Pedagogic vor purta uniforma şi însemnele şcolii pe perioada de
activităţilor şcolare și extrașcolare. Uniforma şi însemnele specifice reprezintă criterii
de acces în unitatea de învățământ.
b) Dacă elevul este identificat de cel mult trei ori fără uniforma școlară este sancționat cu
scăderea cu un punct a notei la purtare. Controlul uniformei se realizează conform
procedurii de acces al elevilor în unitatea de învățământ.
c) Elevii claselor I-XII care pierd sau deteriorează cărţi împrumutate de la bibliotecă au
obligaţia de a achita prin serviciul financiar –contabil contravaloarea de piaţă şi o
penalizare de 200% din valoare.
d) (1) Elevii sunt obligaţi să aibă o ţinută decentă în timpul programului şcolar :
- la băieţi se interzice purtarea pantalonilor scurţi, maieurilor de vară, cerceilor;
-

la fete se interzice purtarea de cerceii în nas, sprâncene, buze, faţă, purtarea
bluzelor transparente, decoltate, a tricourilor şi fustelor foarte scurte, a pantalonilor
scurţi, machiajul strident, talia descoperită.

(2) Pentru nerespectarea acestora se vor aplica sancţiunile de la Capitolul IV art. 1629 din Statutul elevilor
e) Este interzis fumatul, introducerea şi consumul de băuturi alcoolice sau al altor
droguri în incinta Colegiului Pedagogic, iar nerespectare duce la sancţionare supă
cum urmează:
• pentru fumat se va aplica sancţiunea de scădere a notei la purtare cu un punct
pentru fiecare abatere şi de eliminare de la cursuri 3-5 zile pentru abateri repetate;
pe perioada elominării de la cursuri elevul va îndeplini sarcini de muncă în folosul
comunității școlare( în cantina, bibliotecă, ecologizare parc, amenajare cămin,etc. ).
• pentru alcool şi droguri sancţiunea este de eliminare de la cursuri sau de
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exmatriculare.

h)

i)
j)

k)

l)

m)

n)

f) Este interzisă părăsirea incintei Colegiului Pedagogic în timpul orelor sau
pauzelor;
g) Este strict interzisă invitarea unor persoane străine (prieteni, cunoştinţe etc.) în
spaţiile şcolare; se vor aplica în funcţie de gravitatea faptei, sancţiunile de la
Capitolul IV din Statutul elevilor;
Pentru comportare indecentă în cadrul orelor sau pauzelor (vocabular trivial, gesturi
indecente, îmbrăţişări) se vor aplica sancţiunile de la Capitolul IV din Statutul
elevilor;
Este interzisă intrarea în curtea Colegiului Pedagogic cu maşini, motociclete, scutere;
se vor aplica sancţiunile de la Capitolul IV din Statutul elevilor;
Este interzisă folosirea de către elevii Colegiului Pedagogic, pe durata activităților
școlare, a telefoanelor mobile, a altor mijloace de înregistrare audio, foto, video,
comunicare. Elevii vor păstra telefonul închis, la vedere, în timpul orelor de curs. În
caz contrar se vor aplica sancţiunile de la Capitolul IV din Statutul elevilor. Telefonul
va fi confiscat și înapoiat părinților după invitarea acestora de către conducerea școlii.
Deteriorarea intenţionată a echipamentelor de calcul (hard şi soft) a mijloacelor audiovizuale, a materialului didactic, a mobilierului şi a altor bunuri din dotarea Colegiului
Pedagogic se va sancţiona cu scăderea notei la purtare cu două puncte şi obligaţia de a
plăti contravaloarea bunurilor deteriorate, respectiv a reparaţiilor;
În cazul refuzului elevului, solicitat de un profesor sau diriginte, de a se prezenta la
conducerea şcolii pentru stabilirea unei sancţiuni, se aplică scăderea notei la purtare cu
un punct;
Plecarea nemotivată a unei clase de la programul şcolar se sancţionează la prima
abatere cu observaţie, iar la a doua cu scăderea notei la purtare cu un punct tuturor
elevilor clasei respective;
Neîndeplinirea adecvată a sarcinilor aferente activităţii de practică pedagogică de către
elevii de la clasele de profil se sancţionează astfel:
• lecţiile şi activităţile de probă nesusţinute de elevi din motive obiective (boală,
învoiri, etc.) se reprogramează de către profesorul coordonator de practică
pedagogică;
• în cazul nesusţinerii lecţiilor şi activităţilor de probă din motive imputabile elevului
practicant (refuzul îndeplinirii obligaţiilor şcolare ce-i revin în calitate de elev
practicant, absenţă nemotivată, etc.), se va acorda nota 4, fără drept de reprogramare;
• ţinuta adoptată de elevii practicanţi trebuie să fie decentă.
o) Este interzis copiatul, această abatere fiind sancţionată astfel:
• prima dată: în cazul unei teme – refacerea acesteia, iar în cazul unui test – penalizare
cu nota 1;
• de mai multe ori: acordarea notei 1 la fiecare încercare şi scăderea notei la purtare cu
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2 puncte;
p) Abaterile şi sancţiunile aplicate elevilor vor fi consemnate într-un registru special
şi vor fi comunicate Consiliului profesorilor clasei şi Consiliului profesoral de
validare a situaţiei la învăţătură de către director;
q) Elevii de la alte unităţi şcolare, care solicită transferul la Colegiului Pedagogic, pe
lângă condiţiile stipulate de Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor
de învăţământ preuniversitar, trebuie să fi obţinut media 10 la purtare pentru toţi
anii de studiu absolviţi. Se va lua în calcul şi situaţia absenţelor nemotivate
realizate pe parcursul anilor de studiu efectuaţi.
Art.

44.

Art.

45.

Art.

46.

Evaluarea rezultatelor elevilor se realizează conform Regulamentului de organizare şi
funcţionare a unităţilor din învăţământ preuniversitar aprobat cu Ordinul MENCȘ nr.
5079/31 august 2016, completat şi modificat prin Ordin MEN nr.3027/08 ianuarie 2018
Titlul VII.
Încetarea calităţii de elev se realizează în conformitate cu Regulamentul de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat cu Ordinul MENCȘ nr.
5079/31 august 2016, completat şi modificat prin Ordin MEN nr.3027/08 ianuarie 2018.
Servicii pentru elevi:
a) Elevii au dreptul să folosească copiatorul şcolii, la recomandarea explicită a
profesorului, pentru multiplicarea diferitelor materiale cu scop didactic sau
ştiinţific, dacă acestea servesc intereselor Colegiului Pedagogic.
b) Elevii aflați în clasele terminale beneficiază de meditaţii, consultaţii, după un
program săptămânal elaborat și aprobat de conducerea școlii.

Art.

47

(5)

Elevilor le este garantată libertatea de asociere în afara programului instructiveducativ conform Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar și a Statutului elevilor.

(6)

La nivelul Colegiului Pedagogic se sprijină funcţionarea următoarelor organizaţii
care reprezintă, informează, implică elevii în diferite activităţi şi mediază relaţia
profesor-elev:

a) Consiliul Elevilor;
b) Asociaţia Sportivă;
c) Asociaţia Voluntarii Normalişti
Art.

48.

Consiliul elevilor
(1) Fiecare clasă îşi va alege liderul, 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.
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(2) La nivelul Colegiului Pedagogic se constituie consiliul şcolar al elevilor, format
din liderii elevilor de la fiecare clasă.
(3) Consiliul şcolar al elevilor este structură consultativă şi partener al unităţii de
învăţământ preuniversitar și reprezintă interesele elevilor din învăţământul
preuniversitar la nivelul unităţii de învăţământ.
(4) Prin consiliul şcolar al elevilor, elevii îşi exprimă opinia în legătură cu problemele
care îi afectează în mod direct.
(5) 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 judeţean al elevilor.
(6) Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ preuniversitar desemnează un cadru
didactic care va stabili legătura între corpul profesoral şi consiliul şcolar al elevilor.
(7) Conducerea unității de învățământ sprijină activitatea Consiliului școlar al elevilor,
prin punerea la dispoziție a logisticii necesare desfășurării activității acestuia.
(8) Consiliul şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are
următoarele atribuţii:
a) reprezintă interesele şi transmite consiliului de administrație, directorului sau
directorului adjunct, consiliului profesoral punctul de vedere al elevilor referitor la
problemele de interes;
b) apără drepturile elevilor la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar şi reclamă
încălcarea lor;
c) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, informând
conducerea școlii despre acestea și propunând soluţii;
d) asigură comunicarea între elevi şi cadre didactice;
e) dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte;
f) iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare, serbări, evenimente
culturale, concursuri, excursii;
g) organizează acţiuni în comunitate - strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi
speciale, acţiuni pe probleme de mediu etc.;
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h) implică elevii în activităţile desfăşurate;
i) sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată şcoala;
j) propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare;
k) participă la elaborarea regulamentului intern;
l) se implică în asigurarea respectării regulamentului școlar, a regulamentului intern,
contribuind la îmbunătăţirea stării disciplinare a şcolii, la combaterea absenteismului și
abandonului şcolar, a delicvenţei juvenile etc.;
m) organizează noi alegeri pentru funcţia de preşedinte, la termen sau în cazul în care
Consiliul judeţean al elevilor semnalează faptul că acesta nu îşi îndeplineşte atribuţiile.
a) Consiliul elevilor își desemnează proprii reprezentanți în Consiliul de
Administrație și în Comisia de Evaluare și Asigurarea Calității.
(9) Adunarea generală a Consiliului școlar al elevilor din unitatea de învățământ este
formată din reprezentanții claselor și se întrunește cel puțin o dată pe lună.
(10) Consiliul școlar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar are
următoarea structură:
a) Preşedinte;
b) Vicepreşedinţi (unul sau mai mulţi - în funcţie de numărul de elevi din şcoală);
c) Secretar;
d) Membri : reprezentanţi/lideri ai claselor.
(11) Preşedintele consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ
preuniversitar are următoarele atribuţii:
a) colaborează cu responsabilii departamentelor consiliului şcolar al elevilor;
b) este membru în structura superioară de organizare a elevilor, Consiliul judeţean al
elevilor;
c) conduce întrunirile consiliului școlar al elevilor din unitatea de învăţământ
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preuniversitar;
d) este purtătorul de cuvânt al consiliului școlar al elevilor din unitatea de învăţământ
preuniversitar;
e) avizează proiectele elaborate de departamente, respectiv de consiliul şcolar al
elevilor;
f) asigură desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine, precum şi respectarea
ordinii şi a libertăţii de exprimare;
g) are obligaţia de a aduce la cunoştinţa consiliului de administraţie al unităţii de
învăţământ preuniversitar problemele discutate în cadrul şedinţelor consiliului școlar
elevilor;
h) poate hotărî excluderea unui membru, dacă acesta nu îşi respectă atribuţiile sau nu
respectă regulamentul de funcţionare a consiliului.
i) Mandatul preşedintelui consiliului şcolar al elevilor este de maximum 2 ani.
(12) Vicepreşedintele consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ
preuniversitar are următoarele atribuţii:
a) monitorizează activitatea departamentelor;
b) preia atribuţiile şi responsabilităţile preşedintelui în absenţa motivată a acestuia;
c) elaborează programul de activităţi al consiliului.
d) Mandatul vicepreşedintelui consiliului şcolar al elevilor este de maximum 2 ani.
(13) Secretarul consiliului şcolar al elevilor din unitatea de învăţământ preuniversitar
are următoarele atribuţii:
a) întocmeşte procesul-verbal al întrunirilor consiliului şcolar al elevilor din unitatea de
învăţământ preuniversitar;
b) notează toate propunerile avansate de consiliul şcolar al elevilor.
c) Mandatul secretarului consiliului şcolar al elevilor este de maximum 2 ani .
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Art.

49.

(1) Prezenţa beneficiarilor primari ai educaţiei la fiecare oră de curs se verifică de către
profesor, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.
(2) Motivarea absenţelor se face de către profesorul diriginte în ziua prezentării actelor
justificative.
(3) În cazul elevilor minori, părintele/tutorele legal instituit are obligaţia de a prezenta
personal profesorului dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului său.
(4) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt: adeverinţă eliberată de
medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate,
adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a
fost internat, cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal instituit al elevului, adresată
profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei. Numărul
absenţelor care pot fi motivate, fără documente medicale doar pe baza cererilor
părinţilor nu poate depăşi 3 zile pe semestru, iar cererile respective trebuie avizate de
către directorul unităţii de învăţământ preuniversitar. Toate adeverinţele medicale
trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de
sănătate ale elevilor.
(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de
maximum 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către profesorul
pentru învăţământul primar/ profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar.
(6) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. 5 atrage, de regulă, declararea absenţelor
ca nemotivate.
(7) Directorul unităţii de învăţământ preuniversitar aprobă motivarea absenţelor
elevilor care participă la olimpiadele şcolare naţionale, internaţionale, la concursurile
profesionale, la nivel local, regional şi naţional, la cererea scrisă a profesorilor
îndrumători/însoţitori
(8) Elevii din învăţământul obligatoriu cu handicap fizic, nedeplasabili, cu boli cronice
grave, pot fi scutiţi parţial sau total de frecvenţă, beneficiind de îndrumare din partea
personalului unităţii de învăţământ preuniversitar.
(9) Scutirea se acordă, la cerere, de către directorul unităţii de învăţământ
preuniversitar special, pe baza actelor medicale doveditoare şi a recomandării exprese
a compartimentului de igienă şcolară din cadrul direcţiei de sănătate publică a
judeţului/a municipiului Iași.
(10)Elevii/elevele aflaţi în situaţii speciale, cum ar fi, căsătorie, naşterea unui copil,
persoane existente în îngrijirea elevului, detenţie etc., vor fi sprijiniţi să finalizeze
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nivelul de învăţământ dacă se află în ultimul an al acestuia.
(11) Elevii de la profilul teologic, specializarea teologie romano-catolică vor respecta
şi regulamentul specific ce constituie anexa la prezentul regulament.( a se vedea anexa
nr. 4 )

CAPITOLUL VII
PARTENERII EDUCAȚIONALI
Art. 50.

Partenerii educaționali – părinții – își desfășoară activitatea conform Regulamentului de
organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământ preuniversitar aprobat cu Ordinul
MENCȘ nr. 5079/31 august 2016, completat şi modificat prin Ordin MEN nr.3027/08
ianuarie 2018 Titlul IX, art. 168-185.

CAPITOLUL VIII
PERSONALUL DIDACTIC
Art. 51.

(1) Personalul didactic din învăţământul preuniversitar are responsabilităţile, drepturile
şi obligaţiile prevăzute de Legea nr.1/5 ianuarie 2011 – a Educaţiei Naţionale, modificătă
şi completătă, Ordin MECTS nr. 6143 din 1 noiembrie 2011privind aprobarea
Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar,
modificat şi completat prin Ordin MEN nr.3597/2014 pentru modificarea și completarea
Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar,
Ordinul MEC nr.5132/10 septembrie 2009 privind aprobarea prevederilor metodologice
pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii specific funcţiei de diriginte; Ordin 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 MENCȘ nr. 5079/31 august 2016, completat şi
modificat prin Ordin MEN nr.3027/08 ianuarie 2018, Regulamentul de organizare a
practicii pedagogice aprobat prin Anexa nr. 1 la OMEN nr. 4927/29.08.2013, Contractul
colectiv de muncă-unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar..
(2) Toate cadrele didactice au dreptul să se folosească de copiatorul şcolii pentru
multiplicarea diferitelor materiale cu scop didactic sau ştiinţific, dacă acestea servesc
intereselor liceului. Multiplicarea se va realiza cu acordul directorilor, iar documentele
pentru multiplicat se vor depune la secretariat cu o zi înainte.
(3) Număr de ore sarcini de serviciu: 40 ore /săptămână;
Activitatea personalului didactic de predare se realizeaza intr-un interval de timp
zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe saptamana, şi cuprinde:
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a) activitati didactice de predare-invatare-evaluare si de instruire practica si
examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de invatamant –
18 ore;
b) activitati de pregatire metodico-stiintifica:
- pregătirea activităţii didactice de predare-învăţare şi evaluare – 10 ore,;
- participarea la activităţi metodice ale comisiei – 1 ora,
- participarea la axctivitatea de formare la nivelul consiliului profesoral cu
temă, cercuri pedagogice – 1 ora;
c) activitati de educatie, complementare procesului de invatamant: mentorat,
scoala dupa scoala, invatare pe tot parcursul vietii:
- serviciul pe şcoala - 2 ore,
- consilierea elevilor sau activităţi de tip „şcoala după şcoala” – 2 ore,
- învăţarea pe tot parcursul vieţii( informare /documentare de specialitate,
participare la conferinţe, simpozioane, seminarii, stagii de formare ) – 2
ore,
- participarea la activităţi de cooperare interinstituţională – 1 oră,
- pregătirea pentru examenele naţionale şi/sau concursuri şcolare – 1 ora,
- activităţi cultural-artistice, cercuri – 2 ore.
Număr de ore de predare: 18 ore/săptămână;

Art. 52.

(4)Personalului din unitate îi este interzis să desfășoare și să încurajeze acțiuni de
natură să afecteze imaginea publică a copilului/elevului și viața intimă, privată sau
familială a acestuia sau ale celorlalți salariați din unitate, asigurând cu prioritate
dreptul la educație al elevilor, echitatea și egalitatea de șanse, interzicerea segregării
școlare pe criteriul etnic, al dizabilităţii sau al cerinţelor educaţionale speciale, pe
criteriul statutului socioeconomic al familiilor, al mediului de rezidenţă şi al
performanţelor şcolare ale beneficiarilor primari ai educaţiei.
Atribuțiile obligatorii ale personalului didactic:
(1) În şcoală :
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;
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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 Pedagogic Vasile
Lupu. A se vedea Anexa nr.3.
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:
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•
•
•
•
•
•
•
•

stimularea interesului pentru cunoaştere;
satisfacerea reuşitei fiecărui elev;
crearea unui climat de dialog autentic;
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 intrumente de cunoaștere a personalității elevilor;
produse ale activității elevilor.

(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 cu urmează a fi predate prin proiectarea unităţilor de
învăţare (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;
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).
ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI (sunt cele stabilite de fișa-post ) pe baza cărora
se face evaluarea conform Ordin MECTS nr. 6143 din 1 noiembrie 2011privind
aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic
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Art. 53

auxiliar, modificat şi completat prin Ordin MEN nr.3597/2014 pentru modificarea și
completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic
auxiliar.
Profesorul responsabil de catedră/comisie metodică răspunde în faţa directorului şi a
inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor catedrei/comisiei şi
are următoarele atribuţii:
a) elaborează, împreună cu membrii comisiei, propuneri pentru oferta educaţională a
liceului, cât mai armonizată cu specializările și interesele elevilor;
b) avizează proiectele de programă pentru disciplinele opţionale;
c) proiectează activitatea comisiei și elaborează documentele de proiectare managerială
ale comisiei;
d) organizează colectivul de catedră şi stabileşte atribuţiile fiecărui membru al catedrei;
e) propune Consiliului de administraţie calificativele fiecărui membru al catedrei;
f) constituie portofoliul colectivului de catedră, conform precizărilor elaborate de
conducerea liceului;
g) stabileşte tematica activităţilor de formare prin colectivele de catedră;
h) colaborează cu directorii la constituirea catedrelor;
i) verifică şi avizează planificările calendaristice ale cadrelor didactice de specialitate;
j) urmăreşte ca activităţile proiectate să fie subordonate ameliorării activităţii didactice,
concretizată în rezultatele şcolare;
k) răspunde de elaborarea şi înaintarea spre aprobarea directorului a fişei postului,
cuprinzând obligaţiile şi atribuţiile fiecărui membru al catedrei;
l) monitorizează parcurgerea programei la clasă şi stabileşte măsuri de recuperare a
materiei pentru eventualele rămâneri în urmă;
m) stabileşte, împreună cu membri catedrei, probe de evaluare unice pentru acelaşi profil
şi specializare, precum și calendarul evaluărilor sumative semestriale;
n) elaborează instrumente de evaluare şi interpretează rezultatele obţinute de elevi la
testele iniţiale şi probele de evaluare finală, stabileşte măsurile ce se impun în urma
analizelor şi analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;
o) stabileşte şi efectuează activităţi de asistenţă/interasistenţă;
p) stabileşte, împreună cu membrii catedrei/comisiei, lotul de elevi participanţi la
concursurile şcolare, precum şi modalităţile de pregătire a elevilor;
q) organizează desfăşurarea concursurilor şcolare la nivelul disciplinei şi informează
conducerea şcolii asupra participării elevilor şi a rezultatelor obţinute;
r) elaborează informări semestriale asupra activităţii catedrei /comisiei;
s) organizează şi răspunde de realizarea recapitulărilor finale;
t) actualizează portofoliul comisiei de catedră:
1.
2.
3.

evidenţa membrilor catedrei;
programul activităţilor metodice pe fiecare semestru;
analiza semestrială a activităţii;
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4.

anexe:

• rezultate la examene şcolare;
• rezultate la concursurile şcolare la nivelul disciplinei;
• participarea la cursurile de formare şi înscrierea la grade didactice;
• oferta CDŞ a disciplinei;
• activităţi extracurriculare propuse şi realizate;
• programe de pregătire a elevilor pentru examenele naționale și
concursurile școlare;
• fişe de evaluare a activităţilor asistate;
• probe de evaluare aplicate la elevi, analiza şi interpretarea datelor
obţinute;
• materiale care atestă desfăşurarea activităţilor ( scurte procese-verbale,
referate, alte materiale ).

Art. 54.

Profesorul diriginte
(1) Coordonarea activității claselor de elevi din învățământul gimnazial și liceal se
realizează prin profesorii diriginți.
(2) Pentru activitatea de diriginte, cadrul didactic primește o indemnizație, conform legii.
(3) Un cadru didactic poate îndeplini atribuțiile de profesor diriginte, de regulă, la o
singură clasă.
(4) În situații excepționale, bine justificate, cu acordul cadrului didactic și cu aprobarea
consiliului de administrație al unității de învățământ, un cadru didactic poate îndeplini
funcția de diriginte la mai multe clase. În acest caz, cadrul didactic primește o singură
indemnizație de diriginte.
(5) Profesorii diriginţi sunt numiţi anual de către directorul unităţii de învăţământ
preuniversitar, în urma consultării membrilor consiliului de administraţie pe baza
criteriilor de performantă anterioară obținute cu clasele la care a fost diriginte.
(6) La numirea diriginților se are în vedere principiul continuităţii, astfel încât o clasă să
aibă același diriginte pe parcursul unui ciclu de învățământ. Continuitatea poate fi
întreruptă în situaţia părăsirii unităţii de învăţământ preuniversitar de către cadrul
didactic, în cazul neîndeplinirii repetate a atribuțiilor de diriginte sau în cazuri grave de
incompatibilitate, semnalată în relaţiile dirigintelui cu beneficiarii primari ai educaţiei.
(7) De regulă, poate fi numit ca diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor care are
cel puțin o jumătate din norma didactică în unitatea de învățământ și care predă la clasa
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respectivă.
(8) Pot fi numiți ca profesori diriginți și cadrele didactice din centrele și cabinetele de
asistență psihopedagogică.
(9) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic investit de către
director cu această responsabilitate.
(10) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fişa
postului cadrului didactic învestit cu această responsabilitate.
(11) Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează, semestrial şi anual, de către
acesta, conform proiectului de dezvoltare instituţională și nevoilor educaționale ale
colectivului de elevi pe care îl coordonează şi se avizează de către directorul adjunct sau
directorul unităţii de învăţământ preuniversitar.
(12) Pentru activităţile desfășurate, profesorul diriginte se află în subordinea directorului,
a directorului adjunct sau a șefului comisiei diriginților.
(13) Profesorul diriginte îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor
prevăzute de planul anual de dezvoltare instituțională al unităţii de învăţământ
preuniversitar, în acord cu particularităţile educaţionale ale clasei respective.
(14) Profesorul diriginte desfăşoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi
orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. 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 pentru sănătate și de promovare a unui stil de viață sănătos, educaţie
rutieră, educaţie civică, educaţia şi pregătirea antiinfracţională a elevilor, protecţie civilă,
educaţie antiseismică, antidrog, prevenirea și combatereatraficului de persoane, teme de
prevenire a violenței etc., în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale
strategiilor naţionale, precum şi în baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educaţiei
Naționale, în colaborare cu alte ministere, instituţii şi organizaţii.
(15) Dirigintele desfăşoară activităţi educative extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte
după consultarea elevilor şi a părinţilor, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor
identificate pentru colectivul respectiv de elevi.
(16) Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii
clasei pe care o coordonează, sunt obligatorii și sunt desfăşurate de diriginte, în funcţie
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de prevederile planurilor-cadru, astfel:
a) în cadrul orei de orientare şi consiliere, dacă aceasta este prevăzută în planul-cadru;
b) în afara orelor de curs, în situaţia în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de
consiliere şi orientare. În această situaţie, dirigintele stabileşte, consultând colectivul de
elevi, un interval orar pentru desfăşurarea activităţilor de suport educaţional, consiliere şi
orientare profesională, într-un spaţiu prestabilit şi destinat acestei activităţi, cu aprobarea
conducerii unităţii de învăţământ preuniversitar. Intervalul orar este anunţat de către
profesorul diriginte elevilor, părinţilor şi celorlalte cadre didactice. Planificarea orei
destinate acestor activităţi se realizează cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ
preuniversitar, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezenţă a cadrelor
didactice.
(17) Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii,
dirigintele realizează activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi.
(18) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții, profesorul diriginte
stabilește o oră săptămânal în care este la dispoziția acestora pentru prezentarea situației
școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau comportamentale
specifice ale acestora.
(19) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginților cu părinții de la fiecare clasă se
aprobă de către director, se comunică elevilor și părinților acestora și se afișează la
avizierul școlii.
(20) Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:
1. organizează şi coordonează:
a) activitatea colectivului de elevi;
b) activitatea consiliului clasei;
c) şedinţele cu părinţii, la începutul și sfârșitul 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, în şcoală şi în afara acesteia;
2. monitorizează:
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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 şi extraşcolare;
e) participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de
voluntariat;
3. colaborează cu:
a) profesorii clasei şi consilierul educativ, 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) conducerea şcolii, 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 al clasei şi cu părinţii/tutorii legal instituiţi 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) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de
studii ale elevilor clasei;
f) persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar pentru
gestionarea bazei de date, în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la
elevii clasei;
4. informează:
a) elevii şi părinţii/tutorii legal instituiţi ai acestora despre prevederile Regulamentului de
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi ale Regulamentului
intern al şcolii;
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b) elevii şi părinţii/tutorii legal instituiţi ai acestora 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 legal instituiţi despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor,
despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii,
în ora destinată acestui scop, la sfârşitul fiecărui semestru al anului şcolar, precum şi în
scris, ori de câte ori este nevoie;
d) părinţii/ tutorii legal instituiţi în cazul în care elevul înregistrează peste 10 absenţe
nemotivate; informarea se face în scris;
e) familiile elevilor, în scris, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionările
disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;
5. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ
preuniversitar, în conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fişa postului.
Profesorul diriginte are şi alte atribuţii:
a) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi,
părinţii/tutorii legal instituiţi şi de consiliul clasei;
b) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;
c) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul
de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi de regulamentul
intern ale unităţii de învăţământ preuniversitar;
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 și publică ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor
obţinute de către aceştia la învăţătură şi purtare în scopul acordării premiilor, distincțiilor
și burselor școlare;
f) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu
prevederile legale;
g) completează toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează:
h) monitorizează completarea portofoliului educaţional al elevilor;
i) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei;
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j) elaborează portofoliul dirigintelui.
Art. 55.

CAPITOLUL IX
COD DE ETICĂ PROFESIONALĂ
Capitolul I - Consideraţii generale
Art.1 Prezentul cod reglementează principiile fundamentale şi normele de conduită
profesională şi morală care trebuie să guverneze activitatea întregului personal din
învăţământul preuniversitar.
Art.2 Scopul prezentului cod îl constituie creşterea calităţii serviciilor educaţionale
oferite şi crearea unui cadru etic la care să se raporteze toţi angajaţii din sistemul de
învăţământ preuniversitar, în desfăşurarea activităţilor pe care aceştia le prestează.
Art.3 Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul cod de conduită sunt
obligatorii pentru personalul din sistemul de învăţământ preuniversitar, încadrat în baza
prevederilor Legii nr.53/2003- Codul muncii şi al legislaţiei din domeniul educaţiei.
Art.4 Prezentul cod cuprinde norme de conduită profesională şi morală ce se adaugă
normelor de conduită obligatorii stabilite prin acte normative existente la nivel naţional:
• Legea nr.1/2011, a Educaţiei Naţionale
• Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice
• Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
• Legea nr.53/2003 privind Codul muncii
• Ordin nr.5530/2011 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi
funcţionare a inspectoratelor şcolare
• Ordin nr.5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului national de etică din învăţământul preuniversitar
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr.4925/2005
Art.5 Rezultatele aşteptate ca urmare a aplicării prezentului cod sunt:
a. O conduită profesională care să conducă la creşterea prestigiului cadrului didactic
şi al instituţiei pe care acesta o reprezintă;
b. Creşterea încrederii şi a respectului cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor faţă de
sistemul educaţional;
c. Realizarea unei informări transparente cu privire la atribuţiile şi activitatea
conducerii şi a consiliilor profesorale din instituţia de învăţământ;
d. Cunoaşterea calităţii serviciilor educaţionale oferite de instituţiile şcolare pentru a
se promova exemplele de bună practică sau pentru a se găsi soluţii pentru
îmbunătăţire acolo unde este cazul.

Capitolul al II-lea Valori şi principii fundamentale şi normele de
conduită
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Art.6 Activitatea personalului din învăţământul preuniversitar trebuie să fie guvernată
de următoarele valori, principii şi norme de conduită profesională:
Valorile fundamentale care circumscriu deontologia didactică sunt:
a. competenţa pedagogică şi ştiinţifică
b. probitatea
c. neutralitatea
d. imparţialitate, independenţă şi obiectivitate;
e. responsabilitate morală, socială şi profesională;
f. integritate morală şi profesională;
g. confidenţialitate;
h. activitate în interesul public;
i. respectarea legislaţiei generale şi a celei specifice domeniului;
j. respectarea autonomiei personale;
k. onestitate şi corectitudine intelectuală;
l. respect şi toleranţă;
m. autoexigenţă în exercitarea profesiei;
n. interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională;
o. implicarea în democratizarea societăţii, în creşterea calităţii activităţii
didactice şi a prestigiului unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar,
precum şi a specialităţii/domeniului în care lucrează;
p. respingerea conduitelor didactice inadecvate.
În vederea asigurării unui învăţământ de calitate, în relaţiile cu elevii,
persoanele responsabile cu instruirea şi educaţia, în mod particular cadrele
didactice, au obligaţia de a cunoaşte, respecta şi aplica un set de norme de
conduită. Acestea au în vedere:
(1) Ocrotirea sănătăţii fizice, psihice şi morale a elevilor prin:
a. supravegherea permanentă a acestora pe tot parcursul activităţilor în şcoală
cât şi în cadrul celor organizate de unitatea şcolară în afara acesteia, în
vederea asigurării depline a securităţii tuturor celor implicaţi în aceste
acţiuni;
b. interzicerea agresiunilor fizice şi tratamentelor umilitoare, sub orice formă,
asupra elevilor;
c. asigurarea protecţiei fiecărui elev, prin denunţarea formelor de violenţă
fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz,
neglijenţă sau de
exploatare a elevilor, în conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi
completările ulterioare;
d. excluderea oricăror forme de abuz sexual, emoţional sau spiritual;
e. interzicerea hărţuirii sexuale şi a relaţiilor sexuale cu elevii, inclusiv a celor
consensuale;
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(2) Responsabilitate în vederea atingerii de către elevi a standardelor de
performanţă prevăzute de documentele şcolare.
(3) Respectarea principiilor docimologice.
(4) Interzicerea oricăror activităţi care generează corupţie:
a. fraudarea examenelor de orice tip contra bani, obiecte, servicii;
b. solicitarea de catre personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri în
vederea obţinerii de către elevi a unor rezultate şcolare incorecte;
c. traficul de influenţă şi favoritismul în procesul de evaluare;
d. colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinţii acestora pentru cadouri
sau pentru
protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea şi
desfăşurarea unor activităţi de evaluare ( examene şi evaluări naţionale,
olimpiade, alte concursuri şcolare);
e. interzicerea meditaţiilor cu proprii elevi, contra unor avantaje materiale.
(5) Interzicerea implicării elevilor în activităţi de partizanat politic şi de
prozelitism religios, organizate special în acest sens de către persoanele
responsabile cu instruirea şi educaţia elevilor, în cadrul unităţilor de învăţământ
preuniversitar sau în afara acestora.
(6) Excluderea din relaţiile cu elevii a oricărei forme de discriminare, asigurarea
egalităţii de şanse şi promovarea principiilor educaţiei inclusive.
(7) Respectarea demnităţii şi recunoaşterea meritului personal al fiecărui elev.
Art.7 În relaţia cu părinţii/tutorii legali, persoanele responsabile cu instruirea şi
educaţia, în mod particular cadrele didactice, vor respecta şi aplica următoarele norme
de conduită:
a. acordarea de consultanţă părinţilor/tutorilor legali în educarea propriilor
copii şi susţinerea rolului parental;
b. stabilirea unei relaţii de încredere mutuală, a unei comunicări deschise şi
accesibile;
c. disponibilitatea pentru rezolvarea problemelor educative enunţate de către
părinţi/tutori legali;
d. informarea părinţilor/tutorilor legali despre toate aspectele activităţii
elevilor prin furnizarea explicaţiilor necesare înţelegerii şi aprecierii
conţinutului serviciilor educative;
e. informarea părinţilor/tutorilor legali despre evoluţia activităţii şcolare,
evitând tendinţele de prezentare parţială sau cu tentă subiectivă;
f. respectarea confidenţialităţii datelor furnizate şi a dreptului de intimitate
individuală şi familială.
Deontologia profesională permite adaptarea tuturor practicilor profesionale
didactice la repere morale, semnificative pentru om şi umanitate. Perspectiva
deontologică legitimează practicile didactice, dar vizează şi legitimitatea relaţiilor
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şi condiţiilor de realizare a educaţiei.
Art.8 Principii şi reguli de conduită:
I
Principiul promovării interesului superior al elevului în activitatea
instructiv-educativă
• Personalul didactic are datoria să manifeste toată disponibilitatea de a
face elevii să progreseze şi să se dezvolte, de asemenea el trebuie să-şi
exprime încrederea în potenţialul acestuia şi să colaboreze cu ceilaţi
factori educativi pentru dezvoltarea maximă a acestui potenţial;
• Personalul didactic este obligat să comunice autorităţilor competente
atunci când apreciază că interesul superior al elevului, dreptul la
educaţie şi instruire este periclitat sau pus în pericol;
• Cadrul didactic trebuie să comunice imediat conducerii şcolii sau altor
autorităţi atunci când unul dintre elevi este ameninţat de orice pericol
fizic sau moral;
• Cadrul didactic are obligaţia profesională de a păstra confidenţialitatea
datelor personale ale copiilor şi datele despre familiile acestora;
• Cadrele didactice vor respecta în totalitate dreptul elevilor de a se
dezvolta în condiţii nediscriminatorii a aptitudinilor şi personalităţii lor;
• Cadrele didactice şi întreg personalul din instituţiile publice, care prin
natura funcţiei lor intră în contact cu elevii, îi vor proteja pe aceştia
împotriva oricăror forme de abuz fizic, psihologic, rele tratamente,
exploatare sau neglijenţă. În cazul în care au cunoştinţă că acestea se
produc, sunt obligate să sesizeze autorităţile competente.
Abuzul (O.M.S.) reprezintă toate formele de rele tratamente fizice sau emoţionale,
abuz sexual, neglijare sau tratament neglijent, exploatare comercială sau de alt tip, ale
cărui consecinţe sunt daune actuale sau potenţiale aduse sănătăţii copilului, supravieţuirii,
dezvoltării sau demnităţii lui, în contextul unei relaţii de răspundere, încredere sau putere.
Forme de abuz:
Neglijarea = incapacitatea sau refuzul adultului de a comunica adecvat cu copilul,
de a-i asigura nevoile biologice, emoţionale, de dezvoltare fizică şi psihică, inclusiv
limitarea accesului la o educaţie de calitate.
Rejectarea = îndepărtarea copilului, refuzul de a-i cunoaşte valoarea sau
legitimitatea nevoilor.
Izolarea = interzicerea contactelor şi interacţiunilor sociale.
Terorizarea = ameninţarea copilului, intimidarea, înfricoşarea cu arme fizice şi
psihologice.
Degradarea = tratarea copilului ca fiind inferior, umilirea, deprecierea, deprivarea
de demnitate.
Coruperea = încurajarea copilului să desfăşoare acte antisociale.
Exploatarea = folosirea copilului pentru a aduce profit sau avantaje adulţilor.
Negarea răspunsului emoţional = privarea copilului de satisfacerea nevoilor
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emoţionale, ignorarea nevoilor emoţionale.
Factori favorizanţi ai abuzului care decurg din conduita cadrelor didactice:
- supraîncărcarea programelor şi structurarea inadecvată a materiei;
- supraîncărcarea sarcinilor şcolare, temele prea voluminoase şi cu un grad de
dificultate peste potenţialul vârstei;
- insuficienta explicitare a conţinuturilor;
- utilizarea în evaluare numai a unor metode care dezavantajează pe unii elevi;
- utilizarea unor metode disciplinare inadecvate, etichetarea, admonestarea;
- comunicarea redusă cu elevii;
- lipsa stimulării elevilor;
- dezechilibrul în atribuirea recompenselor şi sancţiunilor;
- lipsa feed-back-ului pentru confirmarea eforturilor de învăţare făcute de elevi;
- insecuritatea afectivă în cadrul lecţiilor şi altor activităţi şcolare;
- nesupravegherea elevilor în spaţiul şcolii;
- tratament discriminatoriu al elevilor;
- prezentarea unor materiale traumatizante, neprelucrate psihopedagogic;
- necenzurarea accesului la publicitate sau internet.
Art. 9 Principiul perspectivei optimiste asupra dezvoltării personalităţii copiilor
II

Predare – Învăţare

• Cadrul didactic trebuie să-şi pregătească activităţile didactice în mod sistematic,
structurând şi organizând elementele de conţinut în concordanţă cu vârsta
elevilor, nivelul lor de înţelegere şi cerinţele comunicării didactice;
• Cadrul didactic trebuie să facă dovada pregătirii lecţiilor prin proiectul didactic
elaborat (până la obţinerea definitivatului) şi schiţă de proiect didactic ori de
câte ori personalul de conducere sau cu drept de control îi solicită acest lucru;
• Cadrul didactic trebuie să ofere sprijin în mod egal tuturor elevilor pentru a
facilita înţelegerea. De asemenea, el trebuie să solicite în mod egal participarea
elevilor la rezolvarea sarcinilor de învăţare;
• Cadrul didactic trebuie să-şi adapteze discursul astfel încât să fie accesibil
întregii clase de copii;
• Cadrul didactic trebuie să acţioneze astfel încât să încurajeze toţi elevii pentru a
atinge maximum performanţelor de care ei sunt susceptibili. El trebuie să
aleagă cele mai adaptate metode şi procedee pentru a face activitatea de
învăţare accesibilă pentru toţi copiii. În caz de nevoie, el trebuie să diferenţieze
şi să individualizeze sarcinile de instruire pentru a permite obţinerea
progresului de către fiecare copil;
• Cadrul didactic trebuie să nu înceteze de a crede în posibilităţile de dezvoltare
ale fiecărui copil, să se sprijine pe calităţile personalităţii acestora şi să evite
scoaterea în evidenţă a defectelor acestora;
• Cadrul didactic trebuie să faciliteze accesul elevilor săi la cel mai înalt nivel de
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educaţie şi cunoaştere;
Cadrul didactic are datoria de a-i trata pe toţi elevii cu aceeaşi grijă, cu dreptate
şi în mod egal, fără deosebire, oricare ar fi sentimentele pe care aceştia i le
inspiră în mod particular;
Cadrul didactic nu trebuie să facă referire la statutul socio-economic al elevilor,
la originea etnică sau confesională, la deosebirile de gen dintre aceştia;
Cadrul didactic se va baza pe activitatea efectivă de învăţare în clasă pentru a
evita o terorizare excesivă care ar putea îndepărta elevii de cunoaştere;
Cadrul didactic va respecta dreptul elevilor la exprimarea propriei opinii îi va
încuraja şi sprijini pe aceştia;
Educatorii sunt obligaţi să respecte nivelul proxim al maximei dezvoltări, fără
a-i pune pe elevi în situaţia de risc cognitiv, de depăşire a nivelului de
dificultate a sarcinilor de învăţare sau de depăşire a ritmului de învăţare şi
capacităţii de efort intelectual al vârstei;
Educatorul nu are dreptul să invoce un nivel intelectual necorespunzător,
carenţele culturale ale mediului de provenienţă a elevului în situaţia în care
elevii întâmpină dificultăţi şcolare;
Educatorul este obligat să îndeplinească în întregime programul şcolar şi să
folosească toate mijloacele pentru îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor
prevăzute de curriculumul formal;
Educatorul va face tot posibilul pentru a-i face pe elevi să progreseze,
respectându-le personalitatea, ritmul de învăţare, nevoile proprii şi orientându-i
în concordanţă cu aptitudinile personale;

Art. 10 III Evaluarea
• Cadrul didactic este obligat să verifice în mod curent şi periodic rezultatele
învăţării elevilor săi şi să-i încurajeze prin aprecieri pozitive atunci când este
cazul;
• Sunt interzise etichetele şi judecăţile definitive asupra elevilor, de asemenea sunt
interzise aprecierile care fac referire la alte calităţi decât cele ce ţin de prestaţia
şcolară a elevului.
• Cadrul didactic trebuie să formuleze rezultatele evaluării astfel încât să fie înţeles
de elevi şi de familia acestora, subliniind în primul rând elementele pozitive,
susceptibile de progres şi deschidere;
• Cadrul didactic trebuie să respecte principiul confidenţialităţii rezultatelor şcolare
şi datelor personale ale elevilor, singura excepţie fiind aceea a elevului aflat în
pericol sau situaţie de risc;
• Cadrul didactic trebuie să respecte principiul ritmicităţii notării elevilor şi să
folosească toate metodele şi strategiile de evaluare pentru construirea unei
imagini complete despre performanţele şcolare ale elevilor;
• Cadrul didactic trebuie să formuleze cerinţele evaluării în concordanţă cu
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programele curriculare fără a depăşi nivelul posibilităţilor vârstei.
Art.11 IV Calitatea relaţiilor
• Cadrul didactic nu poate invoca lipsa de resurse materiale pentru a desfăşura o
activitate de calitate;
• Cadrului didactic îi este interzisă orice condiţionare materială a actului didactic
de calitate, de asemenea îi este interzisă impunerea sau recomandarea unor
materiale, auxiliare, suporturi didactice, cărţi. Elevul nu poate fi blamat sau
sancţionat dacă nu dispune de fonduri pentru acestea;
• Cadrului didactic îi este interzis să presteze o altă activitate care să-i permită
obţinerea profitului prin presiuni asupra elevilor şi familiilor acestora;
• Cadrele didactice trebuie să manifeste respect reciproc în relaţiile cu colegii lor, ei
nu trebuie să influenţeze elevii transmiţându-le acestora aprecieri personale cu
privire la activitatea şi personalitatea altor profesori;
• Cadrul didactic care înlocuieşte alt profesor se va abţine de la aprecieri critice cu
privire la metodele şi activitatea profesorului pe care temporar îl înlocuieşte;
• Cadrele didactice care lucrează împreună la o clasă de elevi vor avea o poziţie
unitară, comună cu privire la normele organizării şi desfăşurării activităţilor
şcolare;
• Cadrelor didactice le este interzisă utilizarea produselor activităţii altor profesori
fără acordul formal al acestora.

Încălcarea prevederilor prezentului cod poate fi considerată abatere
disciplinară şi se abordează conform prevederilor Legii nr.1/2011, a
Educaţiei Naţionale.

CAPITOLUL X
PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR
îşi desfăşoară activitatea conform Legea nr.1/5 ianuarie 2011 – a Educaţiei Naţionale, modificătă şi
completătă prin, Legea nr.153/28 iunie 2017 – Legea-cadru privind salarizarea personalului platit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 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, Ordin MECTS nr. 6143 din 1 noiembrie 2011privind aprobarea Metodologiei
de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, modificat şi completat prin
Ordin MEN nr.3597/2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a
activității personalului didactic și didactic auxiliar, Regulamentul de organizare şi funcţionare a
unităţilor din învăţământ preuniversitar aprobat cu Ordinul MENCȘ nr. 5079/31 august 2016, completat
şi modificat prin Ordin MEN nr.3027/08 ianuarie 2018
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Art. 56.

Compartimentul secretariat îşi desfăşoară activitatea conform Legea nr.1/5 ianuarie
2011 – a Educaţiei Naţionale, modificătă şi completătă prin, Legea nr.153/28 iunie 2017 –
Legea-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare, 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, Ordin MECTS nr. 6143 din 1 noiembrie 2011privind aprobarea
Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar,
modificat şi completat prin Ordin MEN nr.3597/2014 pentru modificarea și completarea
Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar,
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământ preuniversitar
aprobat cu Ordinul MENCȘ nr. 5079/31 august 2016, completat şi modificat prin Ordin
MEN nr.3027/08 ianuarie 2018 – Titlul VI, Capitolul I, art.81-83.
Compartimentul secretariat cuprinde, dupa caz, posturile de secretar-sef, secretar si
informatician.
Compartimentul secretariat este subordonat directorului.
Secretariatul functioneaza in program de lucru cu elevii, parintii, tutorii sau sustinatorii
legali sau alte persoane interesate din afara unitatii, aprobat de director, in baza hotararii
consiliului de administratie.
Compartimentul secretariat are urmatoarele atributii:
a) transmiterea informatiilor la nivelul unitatii de invatamant;
b) intocmirea, actualizarea si gestionarea bazelor de date;
c) intocmirea si transmiterea situatiilor statistice si a celorlalte categorii de documente
solicitate de catre autoritati, precum si a corespondentei unitatii;
d) inscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, pastrarea, organizarea si
actualizarea permanenta a evidentei acestora si rezolvarea problemelor privind miscarea
anteprescolarilor/prescolarilor/elevilor, in baza hotararilor consiliului de administratie;
e) rezolvarea problemelor specifice pregatirii si desfasurarii examenelor si evaluarilor
nationale, ale examenelor de admitere si de ocupare a posturilor vacante, conform
atributiilor prevazute de legislatia in vigoare sau de fisa postului;
f) completarea, verificarea, pastrarea in conditii de securitate si arhivarea documentelor
referitoare la situatia scolara a elevilor si a statelor de functii;
g) procurarea, completarea, eliberarea si evidenta actelor de studii si a documentelor
scolare, in conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de
studii si al documentelor de evidenta scolara in invatamantul preuniversitar, aprobat prin
ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice;
h) selectia, evidenta si depunerea documentelor la Arhivele Nationale, dupa expirarea
termenelor de pastrare, stabilite prin "Indicatorul termenelor de pastrare", aprobat prin
ordin al ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice;
i) pastrarea si aplicarea stampilei unitatii pe documentele avizate si semnate de
persoanele competente, in situatia existentei deciziei directorului in acest sens;
j) intocmirea si/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentatiilor,
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potrivit legislatiei in vigoare sau fisei postului;
k) intocmirea statelor de personal;
l) intocmirea, actualizarea si gestionarea dosarelor de personal ale angajatilor unitatii de
invatamant;
m) calcularea drepturilor salariale sau de alta natura in colaborare cu serviciul
contabilitate;
n) gestionarea corespondentei unitatii de invatamant;
o) intocmirea si actualizarea procedurilor activitatilor desfasurate la nivelul
compartimentului, in conformitate cu legislatia in vigoare;
p) orice alte atributii specifice compartimentului, rezultand din legislatia in vigoare,
contractele colective de munca aplicabile, regulamentul de organizare si functionare al
unitatii, regulamentul intern, hotararile consiliului de administratie si deciziile
directorului, stabilite in sarcina sa.
Secretarul-sef/Secretarul unitatii de invatamant pune la dispozitia personalului condicile
de prezenta, fiind responsabil cu siguranta acestora.
Secretarul-sef/Secretarul raspunde de securitatea cataloagelor si verifica, la sfarsitul orelor
de curs, impreuna cu profesorul de serviciu, existenta tuturor cataloagelor incheind un
proces-verbal in acest sens.
In perioada cursurilor, cataloagele se pastreaza in cancelarie, intr-un fiset securizat, iar in
perioada vacantelor scolare, la secretariat, in aceleasi conditii de siguranta.
In situatii speciale, atributiile prevazute la alin. (1) si (2) pot fi indeplinite, prin delegare
de sarcini, si de catre cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul unitatii de
invatamant, cu acordul prealabil al personalului solicitat.
Se interzice conditionarea eliberarii adeverintelor, foilor matricole, caracterizarilor si a
oricaror acte de studii sau documente scolare de obtinerea de beneficii materiale.

Art.

57.

Compartimentul financiar îşi desfăşoară activitatea conform Legea nr.1/5 ianuarie 2011
– a Educaţiei Naţionale, modificătă şi completătă prin, Legea nr.153/28 iunie 2017 –
Legea-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare, 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, Ordin MECTS nr. 6143 din 1 noiembrie 2011privind aprobarea
Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar,
modificat şi completat prin Ordin MEN nr.3597/2014 pentru modificarea și completarea
Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar,
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământ preuniversitar
aprobat cu Ordinul MENCȘ nr. 5079/31 august 2016, completat şi modificat prin Ordin
MEN nr.3027/08 ianuarie 2018 – Titlul VI, Capitolul II, art.84-88.
Serviciul financiar reprezinta structura organizatorica din cadrul unitatii de invatamant in
care sunt realizate: fundamentarea si executia bugetului, evidenta contabila, intocmirea si
transmiterea situatiilor financiare, precum si orice alte activitati cu privire la finantarea si
contabilitatea institutiilor, prevazute de legislatia in vigoare, de contractele colective de
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munca aplicabile, de regulamentul de organizare si functionare al unitatii si de
regulamentul intern.
Serviciul financiar cuprinde, dupa caz, administratorul financiar, precum si ceilalti
angajati asimilati functiei prevazute de legislatia in vigoare, denumit generic "contabil".
Serviciul financiar este subordonat directorului unitatii de invatamant.
Serviciul financiar are urmatoarele atributii:
a) desfasurarea activitatii financiar-contabile a unitatii de invatamant;
b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a intregului patrimoniu al unitatii de
invatamant, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu hotararile consiliului de
administratie;
c) intocmirea proiectului de buget si a raportului de executie bugetara, conform
legislatiei in vigoare si contractelor colective de munca aplicabile;
d) informarea periodica a consiliului de administratie cu privire la executia bugetara;
e) organizarea contabilitatii veniturilor si cheltuielilor;
f) consemnarea in documente justificative a oricarei operatiuni care afecteaza
patrimoniul unitatii de invatamant si inregistrarea in evidenta contabila a documentelor;
g) intocmirea si verificarea statelor de plata in colaborare cu serviciul secretariat;
h) valorifica rezultatele procesului de inventariere, a patrimoniului, in situatiile
prevazute de lege si ori de cate ori consiliul de administratie considera necesar;
i) intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar;
j) indeplinirea obligatiilor patrimoniale ale unitatii de invatamant fata de bugetul de stat,
bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul local si fata de terti;
k) implementarea procedurilor de contabilitate;
l) avizarea, in conditiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotarari ale consiliului de
administratie, prin care se angajeaza fondurile unitatii;
m) asigurarea si gestionarea documentelor si a instrumentelor financiare cu regim
special;
n) intocmirea, cu respectarea normelor legale in vigoare, a documentelor privind
angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare, realizand operatiunile
prevazute de normele legale in materie;
o) orice alte atributii specifice serviciului, rezultand din legislatia in vigoare si hotararile
consiliului de administratie si deciziile directorului, stabilite in sarcina sa.
Intreaga activitate financiara a unitatilor de invatamant se organizeaza si se desfasoara cu
respectarea legislatiei in vigoare.
Activitatea financiara a unitatii de invatamant se desfasoara pe baza bugetului propriu.
Raspunde de organizarea activitatii financiare si de incadrarea in bugetul aprobat.
Pe baza bugetului aprobat, directorul si consiliul de administratie actualizeaza programul
anual de achizitii publice, stabilind si celelalte masuri ce se impun pentru asigurarea
incadrarii tuturor categoriilor de cheltuieli in limitele fondurilor alocate.
Este interzisa angajarea de cheltuieli, daca nu este asigurata sursa de finantare.
Resursele extrabugetare ale unitatii pot fi folosite exclusiv de aceasta, conform hotararii
consiliului de administratie.
Evidenta, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situatiilor
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financiare referitoare la patrimoniu si administrarea bazei didactico-materiale a unitatilor
de invatamant se realizeaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
Inventarierea bunurilor unitatii de invatamant se realizeaza de catre comisia de
inventariere, numita prin decizia directorului.
Modificarile care se opereaza in listele ce cuprind bunurile aflate in proprietatea unitatii de
invatamant se supun aprobarii consiliului de administratie de catre director, la propunerea
administratorului de patrimoniu, in baza solicitarii compartimentelor functionale.
Bunurile aflate in proprietatea unitatii de invatamant de stat sunt administrate de catre
consiliul de administratie.
Bunurile aflate in proprietatea unitatii de invatamant particular sunt supuse regimului
juridic al proprietatii private.
Bunurile, care sunt temporar disponibile si care sunt in proprietatea sau administrarea
unitatii de invatamant, pot fi inchiriate in baza hotararii consiliului de administratie.
Art.

58.

Compartimentul administrativ îşi desfăşoară activitatea conform Legea nr.1/5 ianuarie
2011 – a Educaţiei Naţionale, modificătă şi completătă prin, Legea nr.153/28 iunie 2017 –
Legea-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare, 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, Ordin MECTS nr. 6143 din 1 noiembrie 2011privind aprobarea
Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar,
modificat şi completat prin Ordin MEN nr.3597/2014 pentru modificarea și completarea
Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar,
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământ preuniversitar
aprobat cu Ordinul MENCȘ nr. 5079/31 august 2016, completat şi modificat prin Ordin
MEN nr.3027/08 ianuarie 2018 – Titlul VI, Capitolul II, art.89-94.
Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu si cuprinde
personalul nedidactic al unitatii de invatamant.
Compartimentul administrativ este subordonat directorului unitatii de invatamant.
Compartimentul administrativ are urmatoarele atributii:
a) gestionarea bazei materiale;
b) realizarea reparatiilor, care sunt in sarcina unitatii, si a lucrarilor de intretinere,
igienizare, curatenie si gospodarire a unitatii de invatamant;
c) intretinerea terenurilor, cladirilor si a tuturor componentelor bazei didactico-materiale;
d) realizarea demersurilor necesare obtinerii autorizatiilor de functionare a unitatii de
invatamant;
e) receptia bunurilor, serviciilor si a lucrarilor, printr-o comisie constituita la nivelul
compartimentului;
f) inregistrarea modificarilor produse cu privire la existenta, utilizarea si miscarea
bunurilor din gestiune si prezentarea actelor corespunzatoare Serviciului financiar;
g) evidenta consumului de materiale;
h) punerea in aplicare a masurilor stabilite de catre conducerea unitatii de invatamant
privind sanatatea si securitatea in munca, situatiile de urgenta si P.S.I.;
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i) intocmirea proiectului anual de achizitii si a documentatiilor de atribuire a
contractelor;
j) orice alte atributii specifice compartimentului, rezultand din legislatia in vigoare,
hotararile consiliului de administratie si deciziile directorului, stabilite in sarcina sa.
Art.

59.

Art.

60.

Bibliotecarul îşi desfăşoară activitatea conform Legeii nr.1/5 ianuarie 2011 – a Educaţiei
Naţionale, modificătă şi completătă prin, Legea nr.153/28 iunie 2017 – Legea-cadru
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare, 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, Ordin MECTS nr. 6143 din 1 noiembrie 2011privind aprobarea
Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar,
modificat şi completat prin Ordin MEN nr.3597/2014 pentru modificarea și completarea
Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar,
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământ preuniversitar
aprobat cu Ordinul MENCȘ nr. 5079/31 august 2016, completat şi modificat prin Ordin
MEN nr.3027/08 ianuarie 2018 – Titlul VI, Capitolul II, art.95, precum și Regulamentul
de organizare și funcționare aprobat pentru Biblioteca scolara sau Centrul de documentare
si informare.
Biblioteca scolara sau Centrul de documentare si informare se organizeaza si functioneaza
in baza Legii bibliotecilor si a regulamentului aprobat prin ordin al ministrului educatiei
nationale si cercetarii stiintifice.
Biblioteca scolara sau Centrul de documentare si informare se subordoneaza directorului.
In unitatea de invatamant se asigura accesul gratuit al elevilor si al personalului la
Biblioteca Scolara Virtuala si la Platforma scolara de e-learning.
Platforma scolara de e-learning este utilizata de catre unitatea de invatamant, pentru a
acorda asistenta elevilor in timpul sau in afara programului scolar, precum si elevilor care
nu pot frecventa temporar scoala, din motive de sanatate.
Pedagogul şcolar și supraveghetor de noapte îşi desfăşoară activitatea conform Legeii
nr.1/5 ianuarie 2011 – a Educaţiei Naţionale, modificătă şi completătă prin, Legea
nr.153/28 iunie 2017 – Legea-cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare, 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, Ordin MECTS nr. 6143 din 1 noiembrie
2011privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic
şi didactic auxiliar, modificat şi completat prin Ordin MEN nr.3597/2014 pentru
modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului
didactic și didactic auxiliar, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din
învăţământ preuniversitar aprobat cu Ordinul MENCȘ nr. 5079/31 august 2016, completat
şi modificat prin Ordin MEN nr.3027/08 ianuarie 2018.
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CAPITOLUL XI
PERSONALUL NEDIDACTIC
Art. 61.

Personalul nedidactic își desfășoară activitatea conform fișelor-post semnate cu
respectarea Legii nr.153/28 iunie 2017 – Legea-cadru privind salarizarea personalului platit
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 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, Ordin MECTS nr.3860/10 martie
2011- privind criteriile şi metodologia de evaluare a performaneţelor profesionale
individuale anuale ale personalului contractual, Regulamentul de organizare şi funcţionare
a unităţilor din învăţământ preuniversitar aprobat cu Ordinul MENCȘ nr. 5079/31 august
2016, completat şi modificat prin Ordin MEN nr.3027/08 ianuarie 2018.

CAPITOLUL XII
RECOMPENSE ( personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic )
Personalul didactic , didactic auxiliar, nedidactic care activează în cadrul Colegiului
Pedagogic beneficiază conform Regulamentului de Ordine Interioară pentru
activităţile prestate suplimentar faţă de obligaţiile stricte de serviciu, de următoarele
stimulente:
Membru în Consiliul de Administraţie 20 lei / şedinţă din fondul disponibil sau o zi liberă
(concediu)
Responsabil de catedră
2 zile pentru fiecare semestru de activitate (concediu)
Secretar CSSM şi CTPSI
2 zile pentru fiecare semestru de activitate (concediu)
Profesor de serviciu
1 zi liberă pentru fiecare zi de serviciu (concediu)
Supraveghere
1 zi liberă (concediu) sau 4 ore la
olimpiade
valoarea orei suplimentare din
fondul disponibil
Corectarea lucrărilor 1 zil liberă pentru etapa locală
scrise la olimpiadă
(concediu) sau 4 ore la valoarea
Activităţi suplimentare desfăşurate de
orei suplimentare din fondul
profesori
disponibil
2 zile libere pentru etapa
judeţeană (concediu) sau 8 ore la
valoarea orei suplimentare din
fondul disponibil
Activităţi
suplimentare
fişei Până la 10 zile bonificaţie la concediul de odihnă
postului
desfăşurate
de
către
Ore suplimentare până la 8/ săptămână , cu acordul
personalul didactic auxiliar
salariatului şi a Organizaţiei de sindicat din colegiu, nu
mai mult de 32/ lună
Activităţi
suplimentare
fişei Ore suplimentare până la 8 / săptămână , cu acordul
postului
desfăşurate
de
către salariatului şi a Organizaţiei de sindicat din colegiu, nu
personalul nedidactic, cuantificate de mai mult de 32/ lună
Art. 62.
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către responsabilul de compartiment
Personalul didactic, didactic auxiliar, nedidactic, implicat în organizarea şi desfăşurarea unor
activităţi (prestări de servicii către populaţie) aducătoare de venituri suplimentare vor beneficia de
cotă parte din aceste conform Convenţiilor încheiate, în conformitate cu legislaţia în vigoare

CAPITOLUL XIII
SANCŢIUNI ( personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic )

Art. 63.

Încălcarea cu vinovăţie a obligaţiilor de muncă, inclusiv a normelor de comportare,
absentarea nemotivată, constituie o abatere disciplinară şi se sancţionează ca atare,
indiferent de funcţia sau calitatea pe care o are cel care a săvârşit-o.
În cadrul relaţiilor dintre angajaţii Colegiului Pedagogic, precum şi dintre aceştia şi alte
persoane fizice cu care vin în contact în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, se interzice
orice comportament care să aibă ca scop sau efect defavorizarea sau supunerea unui
tratament injust sau degradant a unei persoane sau a unui grup de persoane.
Constituie abatere disciplinară orice comportament având ca scop:
-

-

Art. 64.

Crearea la locul de muncă a unei atmosfere de intimidare, de ostilitate sau de
descurajare pentru o persoană sau grup de persoane;
Influenţarea negativă a situaţiei persoanei angajate în ceea ce priveşte
promovarea profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natură ori accesul
la formarea şi perfecţionarea profesională, în cazul refuzului acestuia de a
accepta un comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală;
Hărţuirea sexuală care se defineşte ca orice comportament abuziv care lezează
persoana, în condiţiile în care faptul că persoana respectivă, refuzând sau
acceptând un asemenea comportament din partea unui angajator, superior
ierarhic sau coleg, justifică explicitsau implicit o decizie care influenţează
drepturile în materia raporturilor de muncă. În conţinutul noţiunii de hărţuire
sexuală intră, de asemenea, orice fel de comportament care poate crea un climat
de intimidare, ostilitate, umilinţă faţă de persoana care face obiectul unui astfel
de comportament. Hărţuirea este o formă de discriminare atunci când un
comportament indezirabil legat de orientarea sexuală, religie, convingeri,
handicap sau vârstă are ca obiectsau ca efect aducerea unei atingeri demnităţii
unei persoane sau crearea unui mediu ostil, intimidant, degradant, umilitor sau
ofensator.

În stabilirea sancţiunii se vor parcurge pașii stabiliți de procedura de cercetare
disciplinară și se va ţine seama în toate cazurile de gravitatea faptei, împrejurările în care
a fost săvârşită, gradul de vinovăţie. Sancţiunea disciplinară se aplică numai după
cercetarea prealabilă a faptei ce constituie abatere, audierea celui în cauză şi verificarea
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Art. 65.

susţinerilor făcute de acesta în apărare.
Sancţiuni aplicate cadrelor didactice şi cadrelor didactice auxiliare:
a) Personalul didactic de predare, didactic auxiliar, nedidactic răspunde disciplinar şi
material de încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit Legea nr.1/5 ianuarie 2011 – a
Educaţiei Naţionale, modificătă şi completătă Legea 53 /2003 Codul muncii,
modificat şi completat prin Legea nr.40/2011, Legii 272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului, Regulamentul de organizare şi funcţionare a
unităţilor din învăţământ preuniversitar aprobat cu Ordinul MENCȘ nr. 5079/31
august 2016, completat şi modificat prin Ordin MEN nr.3027/08 ianuarie 2018,
Contractul colectiv de muncă-unic la nivel de sector de activitate învăţământ
preuniversitar, precum şi a prezentului Regulamentul de Ordine Interioară.
b) Personalul didactic de predare, de conducerei, personalul didactic auxiliar răspunde
disciplinar şi partimonial de încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit Titlul IV,
Secţiunea nr. 11 din Legea nr.1/5 ianuarie 2011 – a Educaţiei Naţionale, modificătă şi
completătă, precum şi Legea nr. 53/2003 Codul muncii, modificat şi completat prin
Legea nr.40/2011 - Titlul IX, Capitolul II şi Capitolul III;
c) Modalitatea de aplicare a sancţiunile disciplinare care se pot acorda este în
conformitate cu articolele 280-283 din din Legea nr.1/5 ianuarie 2011 – a Educaţiei
Naţionale, modificătă şi completătă, precum şi Legea nr. 53/2003 Codul muncii,
modificat şi completat prin Legea nr.40/2011- art.247-252.

Art. 66.

Sancţiunile personalului nedidactic se aplică în conformitate cu Legea nr. 53/2003 Codul
muncii, modificat şi completat prin Legea nr.40/2011- art.247-252.

CAPITOLUL XIV
CABINETUL MEDICAL ŞCOLAR
Art. 67.

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;
h) Eliberează adeverinţele medicale la terminarea şcolii;
i) Efectuează triajul epidemiologic după fiecare vacanţă şcolară sau ori de câte ori este
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nevoie.
Atribuţii preventive colective:
a) Iniţiază supravegherea epidemiologică a unităţii şcolare;
b) Depistează, izolează şi declară orice boală infecţiocontagioasă;
c) Iniţiază acţiuni de prelucrare antiparazitară (pediculozi, 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.
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 elevi bolnavi;
d) Solicită instituţiilor ierarhic superioare dotarea tehnico – materială şi de medicamente
a cabinetelor medicale din şcolile arondate conform baremurilor în vigoare.

CAPITOLUL XV
CABINETUL DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
Art. 68.

În Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” funcţionează cabinetul de asistenţă
psihopedagogică condus de un profesor consilier.
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, parintilor şi a cadrelor didactice se face în probleme legate de:
•
•
•

cunoasterea / autocunoasterea elevilor;
adaptarea elevilor la cerintele scolii;
optimizarea relatiilor parinti-copii, elevi-profesori, scoala-familie;
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•
•
•

prevenirea / diminuarea factorilor care duc la risc de esec scolar;
prevenirea / diminuarea starilor de disconfort psihic;
orientarea carierei elevilor.

c) examinarea din punct de vedere psihologic a elevilor, la solicitarea parintilor, a
scolii, a Inspectoratului Scolar;
d) initierea psihopedagogica a parintilor pentru o mai buna cunoastere a copiilor si
pentru îmbunatatirea comportamentului lor fata de acestia;
e) organizarea si realizarea programelor de orientarea carierei elevilor, atât la
sediu, cât si prin deplasari la unitatile scolare care solicita aceste activitati;
f) organizarea, în mediul rural, a unor programe specifice de orientarea carierei
elevilor din aceste zone;
g) elaborarea hartii si a fisierului de orientare scolara;
h) culegerea datelor privind dinamica profesiilor din judet, printr-o colaborare
permanenta cu Directia Judeteana de Munca si Protectie Sociala;
i) colaborarea cu medicul igienist de la Centrul Judetean de Medicina Preventiva;
j) colaborarea permanenta Centru - Cabinet Interscolar de Asistenta
Psihopedagogica;
k) sprijinirea activitatilor de cercetare metodico-stiintifica ale cadrelor didactice si
valorificarea experientei acestora prin publicatii de specialitate.
Profesorul (consilier) de la Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica
efectueaza 25% din norma didactica ca predare efectiva în disciplinele din
profesia de specialitate sau ca activitati de perfectionare a cadrelor didactice în
cadrul Casei Corpului Didactic;
l) rezultatele investigatiilor proprii vor fi prezentate în publicatii de specialitate
sau la manifestarile stiintifice de profil;
m) participarea la inspectiile organizate de Inspectoratul Scolar Judetean.

CAPITOLUL XVI
TIMPUL DE MUNCĂ, TIMPUL DE ODIHNĂ, SALARIZAREA
Art. 69.

Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de
muncă se realizează conform Legea nr.1/5 ianuarie 2011 – a Educaţiei Naţionale,
modificătă şi completătă, Legea 53 /2003 Codul muncii, modificat şi completat prin Legea
nr.40/2011 – Titlul II, Legea nr.153/2017 – Legea-cadru privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice, Contractul colectiv de muncă-unic la nivel de sector de activitate
învăţământ preuniversitar, precum şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a
învăţământului preuniversitar.
Timpul de muncă şi timpul de odihnă se reglementează conform Legea 53 /2003 Codul
muncii, modificat şi completat prin Legea nr.40/2011, Titlul III.
Norma de muncă:
(1)

Pentru personalul didactic de predare norma de predare este cea prevăzută de Legea
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nr.1/5 ianuarie 2011 – a Educaţiei Naţionale, modificătă şi completătă, Secţiunea 6,
art. 262 şi art.263;
(2)

Activitatea se desfăşoară conform orarului şi fişei postului. Ea cuprinde:
a) activităţi didactice de predare-învăţare şi de evaluare conform Planurilor de
învăţământ, programelorcurriculare, normei
de predare, planificărilor
calendaristice şi orarului şcolii;
b) ora de dirigenţie (consiliere) evidențiată distinct în orarul clasei, de regulă la
sfârșitul programului;
c) activităţi extracurriculare;
d) pregătirea lecţiilor;
e) corectarea lucrărilor scrise aplicate claselor de elevi;
f) activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică;
g) participarea la simulări ale examenelor naționale, examene naționale, concursuri și
olimpiade școlare;

(3)

Norma de muncă a personalul din celelalte compartimente este stabilită conform
Programului de lucru şi atribuţiilor specifice( specificate în fiecare fişă a postului )
sunt stabilite prin prezentul regulament, conform Legea 53 /2003 Codul muncii,
modificat şi completat prin Legea nr.40/2011 – Secţiunea 4: Norma de muncă, art.
129-132 .

În fiecare săptămână, salariatul are dreptul la 2 zile consecutive de repaus (acordate de
regulă sâmbăta şi duminica). Excepţie fac pedagogii şcolari, supraveghetorul de noapte,
paznicii şi angajaţii de la centrala termică în perioada de funcţionare a acesteia pentru care
se consideră că repausul săptămânal se acordă prin compensare, în alte zile ale
săptămânii cu respectarea art.137 din Codul muncii. Orele prestate peste timpul normal de
lucru sunt considerate ore suplimentare si se vor compensa prin ore libere sau vor fi plătite
conform legislaţiei în vigoare.

Dreptul la concediul de odihnă este garantat. Perioada de efectuare a concediului de
odihnă se stabileşte pentru fiecare angajat al instituției de către Consiliul de administraţie,
împreună cu organizaţia de sindicat, în funcţie de interesul învăţământului şi al celui în
cauză, conform precizărilor legale

Salariaţii au dreptul la zile libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau
alte situaţii după cum urmează:
Căsătoria salariatului
5 zile
Naşterea unui copil, iar dacă a urmat un curs de 5 zile (15
puericultura are un supliment de 10 zile lucrătoare.
zile )
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Schimbarea domiciliului
Căsătoria copilului.
Decesul soţului/soţiei, copilului, părinţilor, bunicilor,
fraţi/surori sau a altor persoane aflate în întreţinerea
salariatului.
Schimbarea locului de muncă cu schimbarea reşedinţei
Decesul socrilor salariatului

3 zile
3 zile
5 zile

5 zile
3 zile

(1)

Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la 30 zile lucrătoare
concediu fără plată, acordate de conducătorul instituţiei.

(2)

Salariaţii care îşi completează studiile au dreptul la concediu fără plată, durata
însumată neputând depăşi 90 zile lucrătoare anual:

a) pentru admiterea în învăţământul superior, licenţă;
b) pentru admiterea la doctorat, examene în această perioadă, susţinerea tezei de doctorat;
c) prezentarea la concurs în vederea ocupării unui post într-o altă instituţie.
( 3 ) Conducerea unităţii, prin Directorul unităţii, are dreptul de a dispune angajarea pentru
perioadă determinată, respectiv 30 de zile calendaristice, pentru a asigura activitatea în
instituţie, cu respectarea legislaţiei corespunzătoare.
Salarizarea şi alte drepturi salariale se realizează în conformitate cu Legea nr.1/5 ianuarie
2011 – a Educaţiei Naţionale, modificătă şi completătă, Legea nr.153/2017 – Legea-cadru
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, Legea 53 /2003 Codul muncii,
modificat şi completat prin Legea nr.40/2011- Titlul IV, Contractul colectiv de muncă-unic
la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, iar activităţile suplimentare
desfăşurate de cadrele didactice, peste numărul de ore din încadrarea realizată la început de
an şcolar vor fi recompensate prin bani (fondul disponibil) sau prin zile libere în plus la
concediul de odihnă, prin negociere între părţi.
a) salariaţii din sectorul didactic auxiliar şi nedidactic pot fi solicitaţi să presteze ore
suplimentare numai cu acordul lor scris (excepţie cazuri de forţă majoră sau pentru
lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării
consecinţelor unor accidente), în limita a 8 ore/săptămână.
b) Activităţile suplimentare efectuate de salariaţii din sectorul didactic auxiliar şi
nedidactic pot fi recompensate numai prin zile libere plătite, după caz.
c) Sau pot fi platite din fonduri proprii cu aprobarea Consiliului de Administraţie.

CAPITOLUL XVII
SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ
Art. 70.

Se realizează în conformitate cu Legea 53 /2003 Codul muncii - Titlul V, Legea nr.1/5
ianuarie 2011 – a Educaţiei Naţionale, Contractul colectiv de muncă-unic la nivel de sector
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de activitate învăţământ preuniversitar;
Activitatea este coordonată de Comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi Comisia
tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor. Cele două structuri organizatorice
funcţionează conform atribuţiilor stabilite de prezentul regulament.
Angajatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare pentru: protejarea securităţii şi
sănătăţii salariaţilor prin: evitarea riscurilor, evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate,
combaterea riscurilor la sursă, adaptarea muncii la om, luarea în considereare a evoluţiei
tehnicii, planificarea prevenirii, adoptarea măsurilor de protecţie colectivă, prevenirea
riscurilor profesionale, informarea şi pregătirea salariaţilor cu privire la aceste riscuri,
organizarea muncii şi a mijloacelor necesare acesteia.
Protecţia maternităţii la locurile de muncă se face cu respectarea prevederilor OUG nr.
96/2003 art.18:
- salariata gravidă este femeia care anunţă în scris angajatorul asupra stării sale fiziologice
de graviditate şi anexează un document medical eliberat de medicul de familie sau de
medicul specialist care să ateste această stare;
- salariata care a născut recent este femeia care şi-a reluat activitatea după efectuarea
concediului de lăuzie şi solicită angajatorului în scris măsurile de protecţie prevăzute de
lege, anexând un document medical eliberat de medicul de familie, dar nu mai târziu de 6
luni de la data la care a născut;
- salariata care alăptează este femeia care, la realuarea activităţii după efectuarea
concediului de lăuzie, îşi alăptează copilul şi anunţă angajatorul în scris cu privire la
începutul şi sfârşitul prezumat al perioadei de alăptare, anexând documente medicale
eliberate de medicul de familie în acest sens.
Angajatorul va adopta măsurile necesare astfel încât să prevină expunerea salariatelor, în
situaţia prezentată mai sus, la riscuri ce le pot afecta sănătatea lor sau a copilului nounăscut, după caz. Dacă îndeplinirea aceste obligaţii nu este posibilă, salariata va intra în
concediu de risc maternal.

CAPITOLUL XVIII
FORMARE PROFESIONALĂ
Art. 71.

Se realizează în conformitate cu Metodologia de formare continuă, Legea 53 /2003 Codul
muncii - Titlul VI, Legea nr.1/5 ianuarie 2011 – a Educaţiei Naţionale, Contractul colectiv
de muncă-unic la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar, precum şi a
tuturor dispoziţiilor MEN şi ISJ care reglementează această activitate, dar și cu oferta
furnizorilor de formare acreditați.
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CAPITOLUL XIX
DIALOGUL SOCIAL
Art. 72.

(1)

La nivelul instituției este recunoscut exerciţiul dreptului sindical în conformitate cu
Legea 53 /2003 Codul muncii - Titlul VII, capitolul II şi III şi Legea nr.62/10 mai 2011
– legea sindicatelor, Contractul colectiv de muncă-unic la nivel de sector de activitate
învăţământ preuniversitar.

(2)

La nivelul școlii funcţionează Comisia paritară

(3)

Fac obiectul activităţii ei plângerile scrise referitoare la:
a) încheierea şi desfacerea contractului de muncă;
b) elaborarea normelor de muncă peste durata normală, modificări ale duratei zilei de
muncă;
c) modalităţi de plată a muncii salariaţilor;
d) respectarea timpului de muncă şi odihnă, concedii, zile de repaus săptămânal, timp
liber;
e) negocieri colective în materie de muncă şi protecţie socială a muncii şi adoptarea
unor hotărâri referitoare la ameliorarea acestora;
f) regulament intern;
g) încălcări ale legii, contractelor individuale de muncă şi alte acte normative privind
raporturile de muncă;
h) nemulţumiri ale salariaţilor faţă de orice aspect al activităţii din instituției, alte
aspecte stabilite de comun acord între părţi pentru a fi rezolvate;
i) liderii organizaţiei de sindicat ai Liceului Pedagogic participă cu statut de
observator la toate şedinţele consiliului de administraţie.

CAPITOLUL XX
RITUALURI INTERNE:
Art. 73.

(1) Ziua ȘCOLII se sărbătoreşte anual pe data de 15 decembrie
(2) Sărbătorirea foştilor angajaţi ai colegiului se face în ziua de 15 decembrie odată la
cinci ani sau anual;
(3) Salariaţii şi absolvenţii Colegiului Pedagogic pot face parte din Asociaţia „Voluntarii
Normalişti”.
(4) Ziua Internaţională a Astronomiei – 30 aprilie;
(5) Ziua Învăţătorului – 5 iunie;
(6) Ziua Limbii Române – 30 august;
(7) Ziua Educaţiei – 5 octombrie;
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Art.

74.

Informarea salariaţilor şi elevilor colegiului cu privire la Regulamentul intern se
realizează:
prin afişare pe site-ul unităţii;
prin afişare la avizierul din sala profesorală;
prin afişare în fiecare sală de clasă de elevi (reguli pentru elevi);
pentru cadrele didactice şi didactice auxiliare informarea va fi realizată de director
în Consiliu profesoral, fiecare angajat semnând de luare la cunoştinţă;
e) Pentru personalul nedidactic informarea va fi realizată de directorul adjunct, fiecare
angajat semnând de luare la cunoştinţă;
f) Pentru elevi informarea va fi realizată de către diriginţi, fiecare elev semnând de
luare la cunoştinţă;
g) Pentru părinţi informarea va fi realizată de către profesorul diriginte în cadrul
şedinţelor cu părinţii, fiecare părinte semnând de luare la cunoştinţă.
a)
b)
c)
d)

Art.

75.

Circulaţia informaţiei se realizează:
a) prin prezentarea și dezbaterea documentelor de proiectare strategică și operațională,
respectiv a Planului de dezvoltare instituțională, a planului managerial operațional, a
proiectului ofertei curriculare, a planurilor manageriale semestriale, a raportului
privind starea învăţământului, prin comunicări în consiliul profesoral şi în şedinţele
cu personalul de execuţie, prin colecţiile de legi şi acte normative şi ale presei
pedagogice de specialitate, prin prezentarea la afişierul liceului (în sala profesorală) a
informaţiilor care reglementează activitatea din acest sector;
b) prin participarea directorilor la lecţii, activităţile colectivului de catedră, prin
verificarea nivelului de pregătire la diferite obiecte prin probe de control, verificarea
planificărilor calendaristice, a cataloagelor, a proiectelor didactice, a consumului de
combustibil, energie electrică, etc., prin discuţii cu personalul didactic, didactic
auxiliar şi nedidactic din şcoală, elevii, părinţii, etc;
c) prin discutarea problemelor în comisia diriginţilor şi a colectivelor de catedră, prin
discuţii între membrii Consiliului clasei despre problemele specifice clasei.

Art.

76.

a) Cererile şi reclamaţiile individuale ale salariaţilor, părinţilor, elevilor sau ale altor
persoane se vor adresa conducerii operative a unităţii, vor fi înregistrate la secretariat
şi se vor soluţiona conform reglementărilor în vigoare, după discutarea lor în
Consiliul de administraţie;
b) Termen de soluţionare – maxim 30 de zile de la data înregistrării;
c) Petenţii vor fi înştiinţaţi în scris în legătură cu rezoluţia.

Art.

77.

(1) Monitorizarea activităţii desfăşurate în cadrul liceului se realizează prin:
a) întâlniri lunare cu responsabilii de catedre/comisii;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

întâlniri săptămânale cu diriginţii claselor de elevi;
întâlniri săptămânale cu liderii claselor de elevi;
sondaje lunare privind stadiul parcurgerii materiei;
întâlnirea săptămânală, de lucru cu administraţia liceului;
întâlnirea lunară cu membrii Consiliului elevilor;
asistenţe la ore;
întâlnirea semestrială cu Consiliul reprezentativ al părinţilor.

(2) În fiecare an şcolar, conducerea liceului propune tematica activităţii de îndrumare şi
control spre avizare Consiliului de administraţie.

Art.

78.

Art.

79.

Evidenţa concediilor fără plată şi a învoirilor se ţine de secretarul şef şi de directorii
adjuncţi. Stabilirea personalului care asigură suplinirea se face de către directorii adjuncţi
la propunera şefului de catedră şi a profesorului învoit.
Elevii pot beneficia de 3 zile de învoire în fiecare semestru şcolar, la cererea părinţilor şi
în situaţii excepţionale, cu acordul directorului; elevii care participă la olimpiade şi
concursuri şcolare pot fi învoiţi cu acordul direcţiunii cu motivarea absenţelor după cum
urmează:
a) pentru faza locală – o zi;
b) pentru faza judeţeană – trei zile;
c) pentru faza naţională – numărul de zile se stabileşte de către director la
propunerea profesorului îndrumător.

Art.

80.

În Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” este interzis fumatul pentru tot personalul.

Art

81.

Serviciul în şcoală se desfăşoară între orele 7–18 şi este îndeplinit de către doi profesori
de serviciu cu sprijinul elevului de serviciu. Profesorul desemnat să efectueze serviciul în
școală dimineață realizează supravegherea elevilor în timpul recreațiilor la parter, iar cel
de-al doilea profesor realizează supravegherea elevilor în timpul recreațiilor la etaj și
rămâne în programul de serviciu de după-amiază.
(1) Profesorul de serviciu:
1. Serviciul în şcoală al profesorilor se desfăşoară în intervalul orar 7,30-18,30, câte
2 profesori , respectiv ambii de dimineaţă în intervalul orar 7,30-15,00, al doilea
din listă asigurând serviciul şi în programul de după amiază( 15,00-18,30 );
2. Serviciul în şcoală presupune prezenţa profesorilor de serviciu la intrarea elevilor
în şcoală, începând cu orele 7,30, pentru a controla respectarea procedurii de
acces al elevilor în şcoală numai în uniformă;
3. Profesorii de serviciu sunt prezenţi în timpul recreaţiilor printre elevi, în scopul
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supravegherii conduitei acestora şi în scopul prevenirii incidentelor de orice fel;
primul din listă supraveghează clasele de la parter în timpul recreaţiilor, cel de al
doilea profesor din listă supraveghează clasele de la etaj în timpul recreaţiilor;
4. Profesorii de serviciu asigură efectuarea corectă a serviciului în şcoală de către
elevul aflat la intrarea elevilor, conform programării claselor pentru efectuarea
acestui serviciu;
5. Profesorul de serviciu prin programul de dimineaţă verifică şi contrasemnează
fişa de înregistrare a frecvenţei elevilor, completată de către elevul de serviciu,
zilnic, la orele 9,00;
6. Profesorii de serviciu preiau cataloagele de la secretariatului unităţii pe baza
unui proces-verbal la orele 7,30 şi le predau la orele 15,00;
7. Profesorii de serviciu comunică conducerii şcolii situaţia prezenţei profesorilor la
ore şi asigură suplinirea colegilor absenţi( în cazul în care nu există profesor
suplinitor );
8. Profesorii de serviciu asigură intrarea profesorilor la orele de curs, imediat după
expirarea pauzelor(sonerie);
9. Profesorii de serviciu comunică orice eveniment deosebit conducerii şcolii şi
participă împreună cu aceasta la soluţionarea lui;
10. Profesorii de serviciu verifică şi supraveghează servirea meselor, asistă la
preluarea alimentelor verifică şi respectarea programului internatului;
11. Profesorul de serviciu după amiază vizitează elevii în internat şi verifică prin
sondaj situaţia curăţeniei camerelor în care locuiesc aceştia;
12. Profesorii de serviciu învoiesc elevii numai în cazuri excepţionale, atunci când
profesorul diriginte al elevului respectiv nu este în şcoală, prin semnarea biletului
de învoire numai în afara programului de ore sau de meditaţie;
13. Este interzisă cu desăvârşire învoirea elevilor pentru a pleca din internat pe
parcursul nopţii. Excepţie reprezintă învoirile de la sfârşitul săptămânii pentru
plecarea la domiciliu sau situaţiile excepţionale din familie când se prezintă
parinţii pentru a solicita învoirea elevului peste noapte;
14. Profesorii de serviciu consemnează în procesul verbal elaborat la sfârşitul
timpului în care a efectuat serviciul, aspectele semnificative şi contrasemnează.
(2) Elevul de serviciu îşi desfăşoară activitatea la intrarea elevilor, fiind desemnat de
către profesorul de serviciu de dimineață. Atribuțiile elevului de serviciu sunt stabilite
de conducera liceului.

Art.

82.

Elevii care, din diferite motive medicale, nu pot participa la lecţiile de educaţie fizică pe
semestru sau an şcolar, au obligaţia de a depune la secretariatul liceului adeverinţa
medicală vizată de medicul şcolar, însoţită de cerere semnată de părinte, în cazul
minorilor.
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Art.

83.

Art.

84.

În cadrul Colegiului Pedagogic contractul individual de muncă se încheie după
verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care solicită
angajarea în conformitate cu procedura stabilită pentru respectarea legislaţiei în vigoare.
Se interzice intrarea autovehiculelor în incinta unităţii în timpul programului, excepţie
făcând cele pentru aprovizionare şi cele ale poliţiei, pompierilor, salvarea.

CAPITOLUL XXI
DISPOZIŢII FINALE
Art. 85.

Art.

86.

Art.

87.

Prezentul Regulament este însoţit de ANEXA nr. 1 ( Organigrama ), ANEXA nr. 2 (
Procedura operaţională privind practica pedagogică ), ANEXA 3 ( Acord- cadru
privind parteneriatul pentru educaţie ), ANEXA NR.4( Regulamentul de organmizare
interioară pentru clasele profilului teologic, romano-catolic ), ANEXA nr.5 (
Regulamentul de funcționare a bibliotecii școlare ).
a) Prezentul Regulament intern intră în vigoare după aprobarea lui în Consiliul
de administraţie, cu participarea reprezentanţilor organizaţiei de sindicat de la
nivelul Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi;
b) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă vechiul
„Regulament de Ordine Interioară” .
Regulamentul intern se aduce la cunoştinţa salariaţilor prin grija directorului şi
diriginţii pentru elevi/părinţi şi îşi produce efectele din momentul încunoştinţării
acestora., precum şi prin postarea pe site-ul unităţii.

ANEXE

Anexa nr. 1
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Anexa nr. 2
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND PRACTICA PEDAGOGICĂ
………………………………………………………………………………………………………..
8.4. Modul de lucru
Consolidarea/reconstrucția profilului vocațional pedagogic prin creșterea calității procesului
instructiv/educativ și prin organizarea eficace și eficientă a studierii disciplinelor de specialitate și a
practicii pedagogice în Grădiniţa şi şcoala primară de aplicaţie a Colegiului.
Organizarea și normarea practicii pedagogice
Distribuirea numărului de ore/lecții de practică/elev și normarea practicii pedagogice pentru
cadrele didactice, în limitele cadrului legal general delimitat de documentul normativ -

anexa 1 la

OMEN nr. 4927/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 5347/2011 privind aprobarea
planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a –a XII-a, filiera vocațională, profilul învăţătoreducator.
Potrivit reglementărilor legale în vigoare, plata sporurilor cadrelor didactice desemnate să
conducă sau să realizeze practică pedagogică, se face raportat la salariul de încadrare, proporţional cu
timpul efectiv lucrat, pe parcursul întregului an școlar, pentru toate cele trei tipuri de practică
pedagogică – curentă, individuală și comasată (definite la art.3 din anexa 1 la OMEN nr. 4927/2013).
Practica pedagogică - curentă, individuală și comasată – se desfășoară - conform graficului
elaborat de coordonatorul de practică pedagogică, avizat de consiliul profesoral și aprobat de directorul
unității școlare cu profil pedagogic - ca orice disciplină de studiu, începând cu prima și terminând cu
ultima zi a anului școlar, atât ca practică observativă cât și ca practică de predare. În normarea practicii
pedagogice pentru cadrele didactice desemnate să conducă sau să realizeze practică pedagogică se va
avea în vedere faptul că, pentru clasele cu profil pedagogic, specializările învățător-educatoare și
educator - puericultor, nu există perioade fără practică pedagogică - observativă sau de predare-pe
parcursul săptămânilor cu activitate didactică din structura unui an școlar.
Stabilirea sporului de practică pedagogică în învățământul preuniversitar s-a făcut prin raportare
la media numărului de ore aferent tuturor tipurilor de practică desfășurată în liceul pedagogic –
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individuală, comasată și curentă - precum și a numărului orelor din planul-cadru, aferent unei discipline
de studiu /unui domeniu, atât pentru ciclul inferior al liceului cât și pentru cel superior, cumulat pentru
trunchiul comun - TC și curriculum diferențiat-CD, la toate specializările profilului pedagogic.
Se vor respecta următoarele prevederi legale:
a) numirea cadrelor didactice de la învățământul preșcolar și primar la grupele/clasele la care se
organizează practica pedagogică prin decizie internă a directorului unității de învățământ la care acestea
sunt angajate;
b) numirea coordonatorilor de practică pedagogică, prin decizie internă a directorului liceului
pedagogic, numai dintre profesorii de pedagogie titulari sau, dacă numărul acestora nu este suficient,
dintre profesorii de psihologie care predau și discipline pedagogice;
c) numirea metodiștilor, prin decizie internă a directorului liceului pedagogic, numai dintre
profesorii titulari la disciplinele la care se organizează practica pedagogică, dacă aceștia au cel puțin
gradul didactic II și dacă au predat/predau la clasa respectivă metodica/didactica specialității;
d) eliminarea situațiilor în care coordonatorii de practică sunt și metodiști, pentru a se evita
încălcarea regulamentului de practică și a reglementărilor privind drepturile salariale și sporurile,
respectiv plata dublă și încasarea a două sporuri pentru aceeași unitate de timp;
e) repartizarea a cel mult două clase (două zile de practică pedagogică pe săptămână) la practică
pedagogică la educatoarele și învățătorii din unitățile de aplicație, pentru a nu fi afectată calitatea
procesului instructiv-educativ;
f)

încadrarea metodiștilor la cel mult două clase pe semestru, pentru a se putea respecta

principiul calității și a nu fi afectată schema orară a unității de învățământ;
g) încadrarea unui coordonator de practică pedagogică la cel mult patru clase pe semestru,
pentru a se putea respecta principiul calității și a nu fi afectată schema orară a unității de învățământ;
h) plata sporului de practică pedagogică în conformitate cu prevederile Art. 13, alineatul 4),
literele a) și b) din Anexa 1 la OMEN 4927/2013.
Școlile de aplicație ale liceelor pedagogice
Organizarea și desfășurarea practicii pedagogice presupune cu necesitate, ca element de
specificitate a funcționării unei unități de învățământ cu profil pedagogic, existența unei structuri
interne sau externe liceului pedagogic, cunoscută sub denumirea de școală de aplicație.
Școala de aplicație reprezintă totalitatea claselor din învățământul preșcolar și primar, în care
se desfășoară practica pedagogică. Aceasta-școala de aplicație este Grădiniţa de Aplicaţie a Colegiului
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şi ciclul primar al instituţiei, niveluri de învăţământ din cadrul Colegiului, fără personalitate juridică.
Cadrul general al normării şi salarizării personalului didactic care coordonează practica
pedagogică a elevilor Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi este asigurat de Legea nr.153/2017
potrivit căruia „personalul didactic desemnat să conducă şi să realizeze practica pedagogică pentru
pregătirea educatoarelor şi a învăţătorilor, institutorilor şi profesorilor beneficiază de un spor de 1025% din salariul de încadrare, proporţional cu timpul efectiv lucrat şi calculat în funcţie de numărul
elevilor sau al studenţilor practicanţi, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de
MECTS.”.
Potrivit articolului sus menţionat prin personal didactic desemnat se înţelege atât profesorii pentru
învăţământ preprimar şi primar, învăţătorii, educatoarele din şcolile de aplicaţie unde se desfăşoară
practica pedagogică, cât şi profesorii liceului pedagogic, respectiv profesorul de pedagogie care
coordonează clasa întreagă şi profesorii metodicieni de la diferitele discipline de învăţământ care
coordonează practica pedagogică în ciclul superior al liceului în conformitate cu numărul de ore normate
pentru învăţământul preprimar şi primar, respectiv numărul concret de elevi practicanţi coordonaţi
săptămânal adică îndrumaţi pentru elaborarea proiectului didactic şi pentru desfăşurarea activităţii
didactice şi asistaţi la activitatea didactică realizată.
Practica pedagogică a elevilor liceului pedagogic se desfăşoară diferenţiat în raport cu obiectivele
urmărite şi prevăzute în Ordinului MEC nr. 4875/06 noiembrie 2002 şi cu stadiul formării competenţelor
specifice profesiei, precum şi cu forma de practică pedagogică curentă şi comasată.
Unităţile şcolare în care se efectuează practica pedagogică vor fi stabilite de inspectoratele
şcolare în colaborare cu liceele pedagogice în funcţie de necesităţile exprimate de acestea şi ţinând cont
de faptul că într-o subgrupa de practică pedagogică nu pot fi cuprinşi în acelaşi timp mai mult de 10
elevi practicanţi pentru ciclul inferior al liceului şi 5-6 practicanţi pentru ciclul superior al liceului.
Deoarece Anexa 1 a Ordinului MEN nr. 4927/2013 defineşte grupa de elevi ca fiind constituită din 8-10
elevi repartizaţi la fiecare cadru didactic din învăţământul preprimar şi primar, precizăm că acest lucru
este posibil doar la ciclul inferior al liceului, pentru ciclul superior apare necesitatea susţinerii cu
regularitate săptămânală a lecţiilor de probă de către elevii practicanţi în conformitate cu planul-cadru al
învăţământului preprimar şi primar. Astfel, în ciclul superior al liceului numărul de elevi pentru o grupă
de practică este de 5-6 elevi( rezultat prin împărţirea numărului de 31 de elevi dintr-o clasă de liceu
pedagogic împărţiţi la şase învăţători/educatoare care coordonează practica pedagogică ). Acest lucru
asigură susţinerea săptămânală a cel puţin 15 lecţii de probă, reprezentând totalul de ore prevăzut la
articolul 11 lit. a a anexei nr. 1 din Ordinului MEN nr. 4927/2013 fiind asigurată norma minimă
săptămânală a profesorilor metodicieni. Un număr de 8-10 elevi în grupă face imposibil ca pe durata
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unui semestru şcolar elevii să susţină lecţie de probă la toate disciplinele din planul-cadru al
învăţământului preprimar şi primar, aşa cum prevede programa de practică pedagogică aprobată prin
Ordinului MEC nr. 4875/06 noiembrie 2002.
La clasa a IX-a şi a X-a practica curentă constă în activităţi demonstrative şi analiza lor
împreună cu profesorul de pedagogie şi învăţătorul/educatoarea / profesorul clasei de la unitatea de
aplicaţie se desfăşoară cu grupa de 10-12 elevi practicanţi de la liceele pedagogice sau cu toată clasa.
De asemenea, în cadrul practicii curente, atunci când nu sunt programate lecţii demonstrative,
profesorul de pedagogie asistă împreună cu elevii practicanţi la fiecare grupă, la activităţile/lecţiile
realizate de învăţător/educatoare observând şi analizând diferite aspecte ale procesului instructiveducativ din grădiniţă/şcoală conform programei de practică pedagogică.
Sporul de practică pedagogică se acordă tuturor cadrelor didactice implicate în îndrumarea şi
realizarea optimă a activităţilor de practică pedagogică curentă sau comasată aplicat la salariul de
încadrare şi va fi detaliat pentru fiecare categorie de personal didactic în limitele prevăzute de legea
nr.63/2011, respectiv 10-25%.
Pentru cadrele didactice din ciclul preprimar şi primar sporul de practică pedagogică este
prevăzut de art 13 alin. 4 lit. a din anexa nr.1 a Ordinului MEN nr. 4927/2013 astfel:
• 10% pentru o grupă de elevi pe săptămână, respectiv o zi de practică curentă coordonată
de un cadru didactic învăţător/educatoare;
• 12% pentru doua grupe de elevi pe săptămână, respectiv două zile/ două clase de practică
curentă coordonată de un cadru didactic învăţător/educatoare.
Menţionăm că nu ajungem la sporul maxim de 14% deoarece acesta ar presupune trei sau patru
zile din săptămână ocupate cu practica pedagogică a clasei de învăţământ primar sau a grupei de
grădiniţă, ceea ce ar afecta atât calitatea practicii pedagogice, cât şi calitatea şi intimitatea relaţiei
învăţătorului/educatoarei cu clasa/grupa.
Profesorii îndrumători metodicieni care îndrumă practica curentă pentru fiecare disciplină
prevăzută în planul cadru primesc sporul conform art 13 alin 4 lit b din anexa nr.1 a Ordinului MEN nr.
4927/2013 astfel:
Profesorii de Pedagogie-Psihologie coordonează cel puţin două clase de fiecare, respectiv 17%
spor pentru coordonarea clasei întregi, iar prin decizie internă fiecare dintre ei coordonează şi practica
pedagogică pentru disciplina Educaţie Moral-Civică, respectiv 10% totalizându-se un procent de 27%.
Primesc un spor de 25%, deoarece nu se poate depăşi limita maximă conform art. 5 din Anexa nr.5 a
Legii nr.63/2011.
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Profesorii de Limba şi literatura română coordonează două clase de fiecare, respectiv 17%
spor pentru coordonarea clasei întregi.
Profesorii de Limba rromani coordonează o grupă de elevi de liceu( 24 elevi clasele IX-XII ),
respectiv 10% spor pentru coordonarea grupei.
Profesorii de Limba engleză coordonează cel puţin două clase de fiecare deoarece practica este
desfăşurată doar pentru învăţământul primar, un semestru şcolar şi pentru a primi sporul de 10 %
întregul an şcolar avem nevoie de minim două clase, una pentru semestrul I şi una pentru semestrul al IIlea.
Profesorii de Limba franceză coordonează cel puţin două clase de fiecare deoarece practica este
desfăşurată doar pentru învăţământul primar, un semestru şcolar şi pentru a primi sporul de 10 %
întregul an şcolar avem nevoie de minim două clase, una pentru semestrul I şi una pentru semestrul al IIlea.
Profesorii de Geografie coordonează cel puţin două clase de fiecare deoarece practica este
desfăşurată doar pentru învăţământul primar, un semestru şcolar şi pentru a primi sporul de 10 %
întregul an şcolar avem nevoie de minim două clase, una pentru semestrul I şi una pentru semestrul al IIlea.
Profesorii de Istorie coordonează cel puţin două clase de fiecare deoarece practica este
desfăşurată doar pentru învăţământul primar, un semestru şcolar şi pentru a primi sporul de 10 %
întregul an şcolar avem nevoie de minim două clase, una pentru semestrul I şi una pentru semestrul al IIlea.
Profesorii de Matematică coordonează trei clase de fiecare, respectiv spor 17%.
Profesorii de Ştiinţe coordonează trei clase de fiecare, respectiv spor 14%.
Profesorii de Educaţie Muzicală, Educaţie Plastică, Eduacţie Fizică şi Abilităţi Practice
primesc un spor de 10% indiferent de numărul de clase coordonate.
Menţionăm că există neconcordanţă între art11 şi art 13 ale Anexei nr.1 la Ordinul MEN
nr.4927/2013 deoarece numărul de ore la disciplinele ştiinţe ale naturii, educaţie plastică şi abilităţi
practice după cum urmează:
• art 11 Ştiinţe ale naturii – 1 ora, iar în art.13 – 2 ore;
• art 11 Educaţie plastică şi abilităţi practice – 1 ora( 0,5 ore fiecare ), iar în art.13 –
Educaţie plastică – 1 ora şi Abilităţi practice – 1 ora;
La celelalte discipline considerând că la art 13 se ia numărul de ore cel mai mare, respectiv
învăţământul primar.
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Normarea profesorilor metodicieni care îndrumă practica curentă pentru fiecare disciplină
prevăzută în planul cadru se realizează anual şi nu semestrial, chiar dacă numărul de ore de practică din
fiecare semestru diferă după cum clasa efectuează practica un semestru în învăţământul preprimar şi un
semestru în învăţământul primar. Din acest motiv, când se realizează încadrarea, se include în norma
săptămânală media aritmetică dintre numărul de ore de practică pedagogică a metodiştilor de la
învăţământul preprimar şi primar aşa cum este detaliată la art.11 din anexa nr.1 a Ordinului MEN nr.
4927/2013.
Învăţământul Primar:
Disciplina

Nr.
Ore/Elevi

Limba şi literatura română

4

Limba rromani

1

Limba modernă 1

1

Matematica

3

Ştiinte

1

Istorie

1

Geografie

1

Educaţie moral civică

1

Educaţie muzicală

1

Educaţie

plastică

şi

abilităţi 1

practice(0,5 ore pentru fiecare dintre
cele două discipline )
Educaţie fizică

1

✓ Învăţământul Preprimar:
Disciplina

Nr.
Ore/elevi

Domeniul limbă şi comunicare – 3
educarea limbajului
Domeniul ştiinţe
•

Matematică,

1

•

Ştiinţe ale naturii

1
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Domeniul estetic şi creativ:
•

Activităţi artistice

0,5

•

Activităţi muzicale

1

Domeniul psiho motric:
•

Ed. fizică

1

Domeniul om şi societate:
•

Educaţie moral-civică

1

•

abilităţi practice

0,5

Deoarece numărul de ore pentru învăţământ primar şi preprimar nu este egal, la întocmirea
documentelor de încadrare( încadrarea se face la începutul fiecărui an şcolar ) se va lua în calcul ca
normă săptămânală pentru fiecare disciplină media dintre numărul de ore de la învăţământul primar şi
preprimar. Exemplu: limba si literatura română la primar are 4 ore, plus 3 ore de la învăţământul
preprimar = 7/2=3,5 ore normate pe an şcolar. Sau calculul normei săptămânale este sem I( 17
săptămâni*4 ore considerând ca se merge la ciclul primar )+ semestrul al II-lea( 19 săptămâni *3 ore de
la învăţământul preprimar ) = 68+57=125/36 săptămâni = 3,50. Nu s-a mai luat în considerare
disproporţia din programă şi nici disproporţia celor două semestre, ele considerându-se egale. În
concluzie, calculând media aritmetică norma pentru profesorii metodicieni la ciclul superior al liceului
este :
Disciplina

Nr.
Ore/Elevi

Limba şi literatura română

3,5

Limba rromani

0,5

Limba modernă 1

0,5

Matematica

2

Ştiinte

1

Istorie

0,5

Geografie

0,5

Educaţie muzicală

1

Educaţie plastică

0,5

Educaţie moral civică

1

Activităţi practice

0,5

Educaţie fizică

1
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Anexă la fişa postului:
Atribuţiile profesorului coordonator de practică pedagogică curentă şi comasată

Ciclul inferior al liceului:
•

Instruieşte elevii privind normele de sănătate şi securitate a muncii şi a deplasării înspre şi
dinspre unitatea de aplicaţie;

•

Informează elevii privind normele specifice desfăşurării activităţilor de practică în unitatea de
aplicaţie( programul, ţinuta, documentele de completat, respectarea regulamentelor unităţii de
aplicaţie );

•

Înregistrează frecvenţa elevilor şi urmăreşte participarea acestora până la finalul activităţilor de
practică pedagogică;

•

Repartizează elevii pe grupe de 4-8 elevi pentru un cadru didactic, conform Anexei nr.1 din
Ordinul MEN nr.4927/2013;

•

Planifică împreună cu profesorii pentru învăţământ preprimar şi primar cel puţin o activitate
demonstrativă pentru fiecare disciplină/domeniu şi pentru fiecare nivel de clasă/grupă;

•

Asigură participarea tuturor elevilor la activităţile demonstrative;

•

Coordonează evaluarea activităţilor demonstrative;

Ciclul superior al liceului:
•

Coordonează activitatea profesorilor metodicieni care predau la clasa respectivă, programând atât
activităţile demonstrative cât şi cele de probă susţinute de elevi la disciplina respectivă;

•

Înregistrează frecvenţa/prezenţa atât a elevilor, cât şi a profesorilor metodicieni la activităţile
programate;

•

Informează profesorii metodicieni asupra orarului claselor la care sunt repartizaţi elevii;

•

Îndrumă elevii în realizarea proiectelor didactice din perspectiva didacticii generale;

•

Vizează, prin semnătură, proiectele didactice ale elevilor înainte de desfăşurarea activităţii de
probă;

•

Asistă elevii la activităţile de probă;

•

Evaluează,

împreună

cu

profesorii

metodicieni,

cu

profesorul

pentru

învăţământul

preprimar/primar, precum şi cu grupa de elevi de la clasa respectivă lecţiile de probă ale
propunătorilor.
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Atribuţiile
profesorului metodician care coordonează practica pedagogică la o disciplină de studiu:
•

Colaborează cu profesorul coordonator de practică pedagogică în stabilirea orarului şi
programului de desfăşurare a activităţilor demonstrative;

•

Colaborează cu profesorii pentru învăţământul primar şi preprimar în implementarea
curriculumului disciplinei respective( se informează privind programele curriculare utilizate la
clasă );

•

Asistă împreună cu elevii practicanţi de la clase, conform orarului clasei respective, la activităţile
susţinute de profesorul pentru învăţământ preprimar/primar la disciplina la care este metodician;

•

Îndrumă elevul propunător în elaborarea proiectelor didactice prin particularizarea conţinuturilor
pe didactica disciplinei şi respectând exigenţele didacticii generale în ceea ce priveşte structura şi
forma proiectului didactic;

•

Vizează, prin semnătură, certificând astfel corectitudinea metodică a proiectării didactice, înainte
de desfăşurarea activităţii de probă;

•

Asistă la toate activităţile demonstrative, realizate de profesorul pentru învăţământul preprimar şi
primar, şi de probă realizate de elevii practicanţi;

•

Evaluează, împreună cu profesorul coordonator de practică pedagogică, precum şi cu profesorii
pentru învăţământul preprimar şi primar, dar şi cu grupa de elevi activităţile de probă susţinute de
elevii practicanţi;

•

Notează atât proiectarea didactică, cât şi susţinerea activităţii de probă;

•

Analizează, împreună cu elevii practicanţi de la o anumită clasă lecţiile susţinute de profesorul
pentru învăţământul preprimar/primar în vederea integrării comportamentelor dezirabile în
conduita elevilor practicanţi.

Neîndeplinirea adecvată a sarcinilor aferente activităţii de practică pedagogică de către elevii
practicanti se sancţionează astfel:
✓ Lecţiile şi activităţile de probă nesusţinute de elevi din motive obiective( boală, învoiri , etc. ) se
reprogramează de către profesorul coordonator de practică pedagogică,
✓ În cazul nesusţinerii lecţiilor şi activităţilor de probă din motive imputabile elevului practicant(
refuzul îndeplinirii obligaţiilor şcolare ce-i revin în calitate de elev practicant, absenţă
nemotivată, etc.) se va acorda nota 1 fără drept de reprogramare.
✓ Ţinuta adoptată de elevii practicanţi trebuie să fie decentă.
Directorii acestor unităţi prezintă rezultatele practicii pedagogice în raportul cu privire la starea
învătământului, asigurând calitatea acestora la nivelul standardelor educaţionale.
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Anexa nr.3

Avand in vedere prevederile Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare, ale Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant
preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.079/2016,
ale Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare,
se incheie prezentul:

CONTRACT EDUCATIONAL

I. Partile semnatare
1. Unitatea de invatamant ..........., cu sediul in ............, reprezentata prin director, doamna/domnul
.........
2. Beneficiarii secundari ai invatamantului preuniversitar definiti, conform legi, drept familiile
anteprescolarilor, ale prescolarilor si elevilor, reprezentata prin doamna/domnul ..............,
parinte/tutore/sustinator legal al elevului, cu domiciliul in .............,
3. Beneficiarii primari ai invatamantului preuniversitar definiti, conform legii, drept anteprescolari,
scolari si elevi, reprezentat prin elevul ................
II. Scopul contractului: asigurarea conditiilor optime de derulare a procesului de invatamant prin
implicarea si responsabilizarea partilor implicate in educatia beneficiarilor primari ai educatiei.
III. Drepturile partilor: drepturile partilor semnatare ale prezentului contract sunt cele prevazute in
Regulamentul-cadru privind organizarea si functionarea unitatilor de invatamant preuniversitar si in
Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatii de invatamant.
IV. Partile au cel putin urmatoarele obligatii:*)
*) Contractul educational-tip urmeaza a fi particularizat, la nivelul fiecarei unitati de invatamant, prin
decizia consiliului de administratie.
1. Unitatea de invatamant se obliga:
a) sa asigure conditiile optime de derulare a procesului de invatamant;
b) sa asigure respectarea conditiilor si a exigentelor privind normele de igiena scolara, de protectie a
muncii, de protectie civila si de paza contra incendiilor in unitatea de invatamant;
c) sa asigure ca tot personalul unitatii de invatamant respecta cu strictete prevederile legislatiei in
vigoare;
d) sa asigure ca toti beneficiarii primari si secundari ai educatiei sunt corect si la timp informati cu
prevederile legislatiei specifice in vigoare;
e) ca personalul din invatamant sa aiba o tinuta morala demna, un comportament responsabil, in
concordanta cu valorile educationale, pe care sa le transmita beneficiarului direct;
f) sa sesizeze, la nevoie, institutiile publice de asistenta sociala/educationala specializata, directia
generala de asistenta sociala si protectia copilului in legatura cu aspecte care afecteaza demnitatea,
integritatea fizica si psihica a beneficiarului primar al educatiei;
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g) sa se asigure ca personalul din invatamant nu desfasoara actiuni de natura sa afecteze imaginea
publica a beneficiarului primar al educatiei, viata intima, privata si familiala a acestuia;
h) sa se asigure ca personalul din invatamant nu va aplica pedepse corporale si nu va agresa verbal sau
fizic beneficiarul primar al educatiei;
i) ca personalul didactic sa evalueze direct beneficiarii primari ai educatiei, corect si transparent, si sa
nu conditioneze aceasta evaluare sau calitatea prestatiei didactice la clasa de obtinerea oricarui tip de
avantaje;
j) sa desfasoare in unitatea de invatamant activitati care respecta normele de moralitate si nu pun in
niciun moment in pericol sanatatea si integritatea fizica sau psihica a beneficiarilor primari ai educatiei,
respectiv a personalului unitatii de invatamant;
k) sa asigure ca in unitatea de invatamant sunt interzise activitatile de natura politica si prozelitism
religios.
2. Beneficiarul secundar al invatamantului preuniversitar are urmatoarele obligatii:
a) asigura frecventa scolara a beneficiarului primar in invatamantul obligatoriu si ia masuri pentru
scolarizarea acestuia, pana la finalizarea studiilor;
b) prezinta documentele medicale solicitate la inscrierea beneficiarului primar al educatiei in unitatea
de invatamant, in vederea mentinerii unui climat sanatos la nivel de grupa/clasa pentru evitarea
degradarii starii de sanatate a celorlalti beneficiari directi din colectivitate/unitatea de invatamant;
c) cel putin o data pe luna ia legatura cu educatoarea/invatatorul/institutorul/profesorul pentru
invatamantul prescolar/profesorul pentru invatamantul primar/profesorul diriginte pentru a cunoaste
evolutia beneficiarului primar al educatiei;
d) raspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul scolii, cauzate de beneficiarul
primar al educatiei;
e) respecta prevederile Regulamentului de organizare si functionare a unitatii de invatamant;
f) nu agreseaza fizic, psihic, verbal personalul unitatii de invatamant.
3. Beneficiarul direct are urmatoarele obligatii:
a) de a se pregati la fiecare disciplina/modul de studiu, de a dobandi competentele si de a-si insusi
cunostintele prevazute de programele scolare;
b) de a frecventa cursurile, in cazul beneficiarilor primari ai educatiei din invatamantul de stat,
particular si confesional autorizat/acreditat;
c) de a se prezenta la cursuri si la fiecare evaluare/sesiune de examene organizata de unitatea de
invatamant, in cazul beneficiarilor primari din invatamantul obligatoriu, inscrisi la cursuri cu frecventa
redusa;
d) de a avea un comportament civilizat si o tinuta decenta in unitatea de invatamant;
e) de a respecta Regulamentul de organizare si functionare a unitatii de invatamant, regulile de
circulatie, normele de securitate si de sanatate in munca, de prevenire si de stingere a incendiilor,
normele de protectie a mediului;
f) de a nu distruge documentele scolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente
din portofoliul educational etc.;
g) de a nu deteriora bunurile din patrimoniul unitatii de invatamant (materiale didactice si mijloace de
invatamant, carti de la biblioteca scolii, mobilier scolar, mobilier sanitar, spatii de invatamant etc.);
h) de a nu aduce sau difuza, in unitatea de invatamant, materiale care, prin continutul lor, atenteaza la
independenta, suveranitatea si integritatea nationala a tarii, care cultiva violenta si intoleranta;
i) de a nu organiza/participa la actiuni de protest, astfel decat este prevazut in Statutul elevului;
j) de a nu detine/consuma/comercializa, in perimetrul unitatii de invatamant, droguri, substante
etnobotanice, bauturi alcoolice, tigari;
k) de a nu introduce si/sau face uz, in perimetrul unitatii de invatamant, de orice tipuri de arme sau alte
produse pirotehnice, cum ar fi munitie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum si spray-uri lacrimogene,
paralizante sau altele asemenea care, prin actiunea lor, pot afecta integritatea fizica si psihica a
beneficiarilor directi ai educatiei si a personalului unitatii de invatamant;
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l) de a nu poseda si/sau difuza materiale care au un caracter obscen sau pornografic;
m) de a nu aduce jigniri si de a nu manifesta agresivitate in limbaj si in comportament fata de colegi si
fata de personalul unitatii de invatamant sau de a leza in orice mod imaginea publica a acestora;
n) de a nu provoca/instiga/participa la acte de violenta in unitatea de invatamant si in proximitatea
acesteia;
o) de a nu parasi incinta scolii in timpul pauzelor sau dupa inceperea cursurilor, fara avizul
profesorului de serviciu sau al invatatorului/institutorului/profesorului pentru invatamantul
primar/profesorului diriginte.
V. Durata contractului: prezentul contract se incheie, de regula, pe durata unui nivel de invatamant.
VI. Alte clauze: vor fi inscrise prevederi legale, conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, cu
modificarile si completarile ulterioare, si Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de
invatamant preuniversitar, ale Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Incheiat astazi, .........., in doua exemplare, in original, pentru fiecare parte.

Unitatea scolara,
..................
Am luat la cunostinta.
Beneficiar direct, elevul,
(in varsta de cel putin 14
ani)
.................

Beneficiar
indirect**),
................
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Anexa nr.4
COLEGIUL PEDAGOGIC "VASILE LUPU" – IAŞI PROFILUL TEOLOGIE ROMANOCATOLICĂ - IAŞI –
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
Art. 1. Profilul Teologie Romano-Catolică funcţionează în cadrul Colegiului Pedagogic "Vasile Lupu" –
Iaşi şi a fost înfiinţat la cererea Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi prin ordinul ministrului nr.
2830/1999. El este pus sub patronajul spiritual al Sfintei Tereza a Pruncului Isus.
Art. 2. Fidel intenţiei cu care a fost înfiinţat, profilul Teologie romano-catolică asigură elevilor, băieţi şi
fete, pe lângă pregătirea intelectuală corespunzătoare, o educaţie morală şi civică în spiritul
Evangheliei, favorizând astfel o raportare corectă la valori şi o înţelegere profundă a responsabilităţilor
ce le revin în comunitatea umană. Profilul vrea, totodată, să acorde o şansă în plus unor elevi care,
provenind din medii socio-economice defavorizate, nu dispun de resursele necesare continuării
formării intelectuale la un oricare alt profil dorit.
Capitolul II: CONDUCEREA - PROFESORII - DIRIGINŢI
Art. 3. Profilul este coordonat de către unul dintre preoţii profesori, desemnat de către Episcop şi care
are funcţia de director-coordonator al întregii activităţi educative intelectuale şi spirituale, morale şi
umane.
Art. 4. În limita posibilităţilor, profesorii diriginţi ai claselor de la profilul Teologie romano-catolică vor
fi desemnaţi din rândul profesorilor şcolii, preferabil de religie romano-catolică, şi care dau dovada
însuşirii spiritului care animă existenţa acestui profil, fiind dispuşi, în acelaşi timp, să colaboreze cu
preoţii responsabili la realizarea finalităţilor propuse.
Art. 5. Profesorul diriginte va căuta mijloacele cele mai eficiente pentru a-i cunoaşte pe elevi, îndeosebi
în ceea ce priveşte nivelul de pregătire, capacitatea de receptare şi adaptare, relaţiile extraşcolare etc.
Va îmbina bunătatea cu exigenţa, după caz, urmărind întotdeauna binele elevilor săi.
Art. 6. La începutul fiecărei ore de curs, profesorul va face prezenţa, menţionând în catalog absenţele.
Elevilor întârziaţi li se permite intrarea în clasă, dar nu li se motivează absenţele. Dacă se constată că
elevul lipseşte intenţionat de la oră, alături de absenţe, se notează în catalog litera n (nemotivat). Aceste
absenţe nu pot fi motivate prin scutire medicală, nici prin scutire din partea părinţilor, atrăgând după
ele (după caz) scăderea notei la purtare.
Art. 7. Numai dirigintele este în măsură să motiveze absenţele elevilor din clasa de care răspunde.
Motivarea se face pe baza scutirilor recunoscute de Regulamentul şcolar general (avizate de cabinetul
medical al şcolii). Dacă există suspiciuni de falsificare a scutirii, aceasta nu va fi luată în calcul decât
după o anchetă minuţioasă.
Art. 8. Profesorul poate scuti un elev de la ora sa, la cererea exprimată direct de elevul în cauză, numai
după ce a constatat obiectivitatea cererii. Scutirea nu presupune şi anularea datoriei de a recupera în
particular lecţia predată. În acest caz, absenţa de la oră este consemnată în catalog şi se încercuieşte. În
situaţii bine întemeiate şi în absenţa dirigintelui, scutirea o poate acorda şi directorul-coordonator.
Părinţii elevului pot solicita, în anumite cazuri, motivarea absenţelor. Aceste scutiri din partea
părinţilor nu pot depăşi, de regulă, trei zile pe semestru.
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Art. 9. Preoţii diriginţi sunt cei care asigură programul liturgic pentru elevii interni, program stabilit la
începutul fiecărui an şcolar de către părintele director-coordonator. Programul colocviilor spirituale
particulare şi programul spovezilor sunt acoperite de către părintele / părinţii spirituali desemnaţi de
către episcopul diecezan. Având datoria de a ocroti sănătatea morală şi spirituală a elevilor, ei trebuie
să se apropie de aceştia cu dragoste părintească şi să-i povăţuiască în mod înţelept. Conţinutul
colocviilor particulare cu elevii are caracter secret.
Art. 10. Profesorul diriginte are următoarele obligaţii: a) Stabileşte, împreună cu elevii clasei, tematica
orelor de dirigenţie; b) Completează catalogul, caietul dirigintelui, şi carnetele de alocaţie; c) Ţine
evidenţa absenţelor nemotivate, a actelor de indisciplină şi studiază cauzele acestora; motivează
absenţele pe baza actelor doveditoare (adeverinţă medicală vizată de cabinetul şcolar); d) Desfăşoară
orele de dirigenţie potrivit planificării; e) Menţine legătura permanentă cu familia (mai ales în cazul
elevilor-problemă sau în cazul elevilor ai căror părinţi au lipsit mai mult de două ori de la întâlnirile
stabilite); înştiinţează în scris părinţii despre situaţia şcolară a elevilor (absenţe, note la purtare, situaţii
de corigenţă sau repetenţie, sancţiuni etc.) şi păstrează la dosar actele doveditoare; f) Respectă
Regulamentul şcolar şi Regulamentul de ordine interioară precum şi deciziile luate în cadrul consiliului
profesoral sau al Consiliului de Administraţie, privind sancţionarea unor elevi; g) Participă la
activităţile comisiei diriginţilor; h) Organizează anumite activităţi extraşcolare cu caracter culturaleducativ.
Capitolul III: DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI ALE ELEVILOR
Art. 11. Elevii profilului Teologie romano-catolică au dreptul şi datoria fundamentală de a învăţa şi de a
da importanţă egală tuturor disciplinelor cuprinse în programa şcolară.
Art. 12. Participarea la cursuri este obligatorie. Absenţele nemotivate şi întârzierile de la ore se
sancţionează, potrivit Regulamentului şcolar, cu scăderea notei la purtare, care poate duce, în final, la
repetenţie sau exmatriculare. Pentru 10 absenţe sau întârzieri se scade un punct la purtare. La 20 de
absenţe nemotivate elevul primeşte preaviz de exmatriculare, iar la 40 de absenţe nemotivate este
exmatriculat.
Art. 13. Întârzierile sunt consemnate în catalog ca absenţe, elevului fiindu-i permisă participarea la oră.
Aceste absenţe sunt considerate nemotivate.
Art. 14. Nota minimă la purtare pentru promovare este 7 (şapte).
Art. 15. Elevul este dator să comunice părinţilor sau tutorilor orice mesaj din partea dirigintelui sau a
conducerii şcolii, cum ar fi, de exemplu: data şi ora şedinţelor cu părinţii, convocarea în particular a
acestora pentru clarificarea anumitor situaţii etc.
Art. 16. Fiecare elev are un carnet de note care trebuie completat la zi, inclusiv cu semnătura părinţilor
sau a tutorilor. Elevul nu are voie să introducă sau să modice notele din carnet, aceasta constituind o
abatere gravă de la disciplina şcolară, pedepsindu-se cu scăderea notei la purtare sau, după caz, cu alte
sancţiuni prevăzute de Regulamentul şcolar.
Art. 17. Atât în şcoală cât şi în afara ei, elevul trebuie să aibă o ţinută demnă, ordonată, naturală, evitând
extravaganţele în limbaj, gesturi şi îmbrăcăminte.
Art. 18. Elevul va purta uniforma specifică şi o va respecta pentru că ea exprimă identitatea profilului în
care este înmatriculat. Uniforma nu se schimbă pe drum sau la sfârşitul programului, elevul venind de
acasă
şi
întorcându-se
în
această
ţinută.
a) Uniforma băieţilor constă în costum de culoare închisă (negru), preferabil cămaşă albă, cravată,
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pantofi de culoare închisă; părul este tuns normal; le este interzis băieţilor să poarte cercei sau alte
lucruri excentrice.
b) Uniforma fetelor constă în sacou şi fustă (decentă şi de lungime medie) de culoare închisă (negru),
bluză albă, pantofi decenţi; fusta poate fi înlocuită cu pantaloni de stofă, decenţi, de culoare neagră;
părul
fetelor,
dacă
este
lung,
va
fi
strâns
în
coadă;
c) Nu le este permis nici fetelor şi nici băieţilor să-şi vopsească unghiile sau părul.
d) Întrucât dăunează sănătăţii şi falsifică realitatea, machiajul este interzis.
Art. 19. Elevul va păstra ordinea şi curăţenia în sala de clasă precum şi în celelalte spaţii ale şcolii. La
sfârşitul programului, elevii de serviciu vor efectua curăţenia în sala de clasă.
Art. 20. Deteriorarea mobilierului sau a materialelor didactice din vină proprie atrage după sine obligaţia
de a suporta cheltuielile de reparaţie precum şi alte sancţiuni disciplinare după caz.
Art. 21. Elevul va arăta respect faţă de toţi profesorii precum şi faţă de personalul auxiliar al şcolii, atât
în timpul programului cât şi în afara lui. Discuţiile neprincipiale, atitudinea arogantă şi necuviincioasă
vor fi sancţionate după caz.
Art. 22. Şcoala este înzestrată cu mijloace acustice care anunţă începutul şi sfârşitul fiecărei ore de curs.
Elevul trebuie să respecte semnificaţia acestui semnal sonor, exceptând situaţiile în care profesorul
decide altfel. Elevul nu intră în clasă după profesor şi nu iese înaintea profesorului, fără asentimentul
acestuia.
Art. 23. Fiecare clasă are un responsabil, care se îngrijeşte ca elevii de serviciu să-şi facă datoria şi care
ţine legătura cu dirigintele; în calitate de reprezentant al clasei, face parte din Consiliul elevilor pe
şcoală. Fiind ales de colectivul din care face parte, cu asentimentul dirigintelui, şeful clasei va fi
ascultat şi respectat de către colegii săi, atunci când le propune acestora măsuri de întreprins pentru
binele comun sau pentru aplanarea anumitor conflicte. Aceste măsuri vor fi luate în mod democratic,
şeful clasei consultându-şi colegii şi cerând avizul dirigintelui.
Art. 24. Fiecare oră de curs va începe şi se va încheia, de regulă, cu o rugăciune rostită în comun, ca
Dumnezeu să dăruiască participanţilor toată înţelepciunea şi priceperea (cf. Ef. 1,8).
Art. 25. În şcoală, pentru a proteja sănătatea psiho-somatică a elevilor, fumatul, consumul de băuturi
alcoolice ori al substanţelor halucinogene sunt interzise.
Art. 26. În caz de îmbolnăvire, elevul este dator să se adreseze unui cadru medical autorizat, solicitând,
atunci când este cazul, sprijinul dirigintelui.
Art. 27. Recunoscând adevărul sintagmei Mens sana in corpore sano (Minte sănătoasă în corp sănătos),
elevii vor folosi orele de sport şi recreaţiile pentru mişcare în aer liber şi pentru exerciţii fizice. Tot în
acest scop, se recomandă organizarea de excursii, drumeţii, concursuri pe teme sportive, cercuri de
iniţiere în disciplinele sportive etc., aprobate de conducerea liceului.
Art. 28. Acceptând statutul de elev al profilului teologie romano-catolică şi recunoscând faptul că Unul
este învăţătorul, Cristos, iar noi toţi suntem fii, şi că Dumnezeu este Tatăl ceresc, elevii interni sunt
îndemnaţi să participe, nu din obligaţie, nici din frică, ci din iubire filială, la Sfânta Liturghie, ori de
câte ori este posibil.
Capitolul IV: EVIDENŢIERI ŞI SANCŢIUNI
A. EVIDENŢIERI
Art. 29. Rezultatele obţinute de elevi la învăţătură şi disciplină sunt înregistrate în Catalog şi exprimate
prin note de la 1 (unu) la 10 (zece).
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Art. 30. La sfârşitul fiecărui an şcolar, elevii care au obţinut rezultate foarte bune la învăţătură şi purtare
au dreptul la o recompensă suplimentară (premiu) după posibilităţile şcolii: diplome, cărţi, obiecte,
excursii etc.
B. SANCŢIUNI
Art. 31. Copiatul sub orice formă la probele scrise sau orale constituie fraudă şi se sancţionează,
conform Regulamentului şcolar, cu nota 1 (unu) şi cu scăderea notei la purtare. Întrucât şcoala, prin
misiunea ei, are datoria de a contribui la formarea unor caractere oneste şi demne de încredere,
sancţiunea de mai sus poate fi completată cu alte măsuri corective, după judecata prudentă a
Consiliului profesoral (ex: avertisment scris, mutare disciplinară etc.).
Art. 32. Absentarea nemotivată şi întârzierile repetate de la ore atrag o sancţiune adaptată fiecărui caz în
parte, după judecata prudentă a dirigintelui clasei, cu acordul Consiliului profesoral sau, în cazurile mai
grave, al Conducerii liceului.
Art. 33. Abaterile de la disciplina şcolară şi de la etosul profilului vor fi sancţionate, în funcţie de
gravitatea lor, de dirigintele clasei, de Consiliul profesoral sau de Consiliul de Administraţie al liceului,
în acord cu dispoziţiile Episcopului Romano-Catolic de Iaşi, direct răspunzător de profilul teologie
romano-catolică. Etosul profilului impune o verticalitate morală în limbaj, ţinută şi comportament care,
nicidecum, nu pot leza bunul simţ şi pudoarea specifice unui creştin autentic.
Art. 34. Sancţiunile, în funcţie de gravitatea faptelor, sunt următoarele: a) observaţia individuală şi
mustrarea în faţa clasei; b) mustrarea în faţa consiliului profesoral; c) mustrarea scrisă, cu înştiinţarea
părinţilor şi a părintelui paroh din parohia căreia elevul aparţine; d) retragerea temporară a bursei; e)
pierderea definitivă a bursei; f) mutarea disciplinară, temporară sau definitivă, la alt liceu; g)
exmatricularea din liceu fără drept de reînscriere în unitatea şcolară, dar cu drept de reînscriere în alt
liceu h) exmatricularea din liceu fără drept de reînscriere în toate unităţile învăţământului de stat; i)
exmatricularea se face şi când elevul a acumulat 40 de absenţe nemotivate pe parcursul unui an şcolar.
Art. 35. Sancţiunile de la art. 34 punctele a-i vor fi însoţite şi de scăderea, după caz, a notei la purtare.
Media 6 la purtare atrage după sine repetarea anului şcolar.
Art. 36. În situaţii extreme, se va face apel la Episcopul Romano-Catolic de Iaşi care, în virtutea funcţiei
sale ierarhice, poate retrage binecuvântarea, solicitând încetarea funcţiei de elev la profilul teologie
romano-catolică, tuturor celor care încalcă în mod grav regulamentul de ordine interioară al profilului.
Capitolul
V:
ÎNCETAREA
CALITĂŢII
DE
ELEV
LA PROFILUL TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ
Art. 37. Calitatea de elev la profilul teologie romano-catolică încetează în următoarele condiţii: a) la
încheierea studiilor; b) în cazul sancţiunii de mutare disciplinară la o altă şcoală; c) în cazul
exmatriculării fără drept de reînscriere în liceu; d) la cererea scrisă a elevilor sau a părinţilor, în cazul
minorilor;
Capitolul VI: RELAŢIA ŞCOALĂ – FAMILIE
Art. 38. Documentele Bisericii afirmă că "părinţii, deoarece au dat viaţă copiilor lor, au obligaţia foarte
gravă de a-i educa. De aceea, ei trebuie consideraţi primii şi principalii lor educatori…", care vor crea o
atmosferă familială însufleţită de iubire, de pietate faţă de Dumnezeu şi de respect faţă de oameni,
favorizând educaţia integrală a copiilor. "Familia este, aşadar, prima şcoală a virtuţilor sociale, de care
nici o societate nu se poate lipsi" (Pius al XI-lea, Divini Illius Magistri, p.59, AAS, XXII, an 1929).
Dar părinţii, în nobila misiune pe care o au, trebuie ajutaţi de societate şi în primul rând de şcoală.
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Art. 39. Având datoria şi dreptul inalienabil de a-şi educa bine copiii, părinţii au libertatea recunoscută
prin legile interne şi internaţionale de a alege şcoala şi profilul pentru copiii lor.
Art. 40. O relaţie strânsă între şcoală şi familie este imperios necesară, mai ales într-un liceu care
dispune de un profil teologic şi în care formarea moral-civică şi spirituală este pe primul plan.
Art. 41. La înscrierea pentru examenul de admitere în liceu, candidaţii vor fi însoţiţi de părinţi, care vor
discuta cu părintele director-coordonator al profilului privitor la specificul profilului şi la normele
impuse prin Regulamentul de ordine interioară, stabilind în prezenţa candidatului dacă acesta a fost
bine orientat spre acest profil sau nu.
Art. 42. După prezentarea Regulamentului de ordine interioară, părinţii vor face o declaraţie în scris de
luare la cunoştinţă a prescrierilor prevăzute în regulament, prin care se vor angaja să colaboreze strâns
cu profesorii, în special cu dirigintele, urmărind îndeaproape evoluţia copilului. În urma acestei
prezentări, se va întocmi o declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia care se va anexa la
dosarul candidatului.
Art. 43. Părinţii vor fi ţinuţi la curent (şi convocaţi ori de câte ori este cazul de către diriginte) asupra
situaţiei la învăţătură şi disciplină a fiului/fiicei lor. Ei trebuie obişnuiţi să "frecventeze" liceul, să
supravegheze cu dragoste şi exigenţă fiecare zi de şcoală a copiilor lor; să fie "aliaţii" profesorilor şi nu
adversarii acestora în munca grea de educare a tinerilor. Astfel, pe parcursul celor patru ani, timp în
care copiii lor fac parte din "familia profilului teologie romano-catolică", părinţii sunt invitaţi să se
integreze şi ei în această mare familie şi să fie solidari între ei, în cadrul Comitetului de părinţi, şi
solidari cu şcoala, pe care să o susţină şi să o ajute atunci când este cazul.
Art. 44. Părinţii vor fi îndemnaţi ca, în măsura posibilităţilor, la nivelul conştiinţei proprii, să contribuie
şi material, pentru ca fiii şi fiicele lor să se bucure de condiţii mai bune de studiu.
Art. 45. Sub nici un motiv, părinţii nu vor împiedica desfăşurarea normală a procesului de învăţământ.
Nu le este îngăduit să perturbe orele de curs, neavând acces în sala de clasă decât numai dacă
profesorul cere acest lucru.
Art. 46. Pentru situaţii familiale deosebite, părinţii pot solicita în scris dirigintelui motivarea absenţelor
fiului/ fiicei lor, fără a depăşi 3 (trei) zile pe semestru.
Art. 47. În cazul în care părinţii nu se prezintă sistematic la şedinţe, diriginţii au obligaţia de a-i
contacta, atenţionându-i asupra riscului la care se expun prin neglijarea îndatoririlor de părinţi.
Art. 48. Mustrările şi avertismentele primite de elev la şcoală le vor fi transmite în scris părinţilor de
către profesorul diriginte. Acesta poate cere părinţilor să ridice personal de la şcoală avertismentele sau
înştiinţările disciplinare.
Art. 49. La începutul fiecărui an de studiu, la iniţiativa dirigintelui clasei, în cadrul adunării generale a
părinţilor, se alege comitetul de părinţi al clasei respective, format din preşedinte, casier şi 2-3 membri.
Aceştia mobilizează restul părinţilor în acţiunile propuse pentru susţinerea şcolii. Ei vor acţiona
întotdeauna în strânsă legătură cu dirigintele clasei. Numai astfel înţeleasă, de ambele părţi,
colaborarea dintre şcoală şi familie va fi rodnică.
Capitolul VII: OBSERVAŢII FINALE
Art. 50. Prezentul regulament va intra în vigoare şi va avea putere de lege pentru elevii şi profesorii care
activează în cadrul profilului Teologie romano-catolică, după aprobarea lui de către Episcopul
Romano-Catolic de Iaşi şi de către Consiliul Profesoral al şcolii.
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Anexa nr.5

REGULAMENT DE FUNCŢIONARE A BIBLIOTECII
COLEGIULUI PEDAGOGIC “V.LUPU” Iaşi

Întocmit după: -Regulamentul-cadru aprobat prin O.M. nr.3944/9.05.2003
-Legea bibliotecilor nr.334/2002, cu modificările şi completările ulterioare
Biblioteca este organizată în cadrul Liceului Pedagogic”V.Lupu” Iaşi, în aripa de est a clădirii, la
demisol.
MISIUNI ŞI FUNCŢII
Biblioteca şcolară este parte integrantă a procesului de instruire, formare şi educare.
Biblioteca şcolară este o bibliotecă cu caracter enciclopedic, de drept public, fără personalitate juridică
care funcţionează în şcoală, răspunzând cerinţelor de informare-documentare, de lectură şi de studiu ale
elevilor şi cadrelor didactice din Liceul Pedagogic.
Biblioteca deserveşte elevii ciclului gimnazial, liceal şi personalul didactic şi nedidactic al şcolii.
ACTIVITĂŢI ŞI SERVICII
Prin activitatea sa, biblioteca participă la realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ, în ansamblul
său , precum şi a obiectivelor educaţionale, pe niveluri de studii şi profiluri de învăţământ.
Biblioteca şcolară colecţionează, prelucrează, organizează şi conservă cărţi, publicţii, baze de date şi alte
documente specifice. Punerea în valoare a colecţiilor se face prin sala de lectură şi prin împrumutul la
domiciliu.
De asemenea biblioteca împreună cu cadrele didactice organizează activităţi complexe privind:
• stimularea interesului pentru lectură şi îndrumarea lecturii elevilor;
• studiul individual al elevilor şi îndrumarea în tehnicile muncii intelectuale;
• educaţia permanentă a elevilor;
• asigurarea studiului individual al cadrelor didactice din şcoală.
Orarul de funcţionare al bibliotecii este de luni până vineri, cu 8 ore zilnic iar programul cu cititorii este
de 7 ore zilnic.
Pentru folosirea colecţiilor bibliotecii, utilizatorul trebuie să fie înscris la bibliotecă .Înscrierea se face cu
prilejul solicitării primului împrumut de carte, când se întocmeşte fişa de înscriere la bibliotecă. Pentru
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completarea corectă a fişei de înscriere utilizatorul prezintă carnetul de note sau cartea de identitate.
Prin semnarea fişei de înscriere utilizatorul se obligă să respecte prezentul regulament al bibliotecii.
Elevii pot împrumuta maxim 3 cărţi , pe un termen de 30 zile iar profesorii 5 cărţi pe un termen de 30
zile cu posibilitatea de prelungire până la 45 zile calendaristice.
Nu se pot împrumuta: dicţionare, atlase, albume, cărţi rare sau întrun singur exemplar, reviste, hărţi,
enciclopedii.Acestea se pot consulta numai în bibliotecă la sala de lectură sau la orele de curs în prezenţa
profesorilor.
Nu se pot împrumuta cărţi în perioadele de inventor, concediu legal de odihnă sau concediu medical. În
perioada 1-15 iunie a fiecărui an şcolar biblioteca nu mai împrumută cărţi la domiciliu, motivul fiind
recuperarea cărţilor împrumutate. În această perioadă studiu se face la sala de lectură.
La finalizarea fiecărui an şcolar elevii claselor a VIII-a şi a XII-a trebuie să prezinte fişa de lichidare
pentru a li se putea elibera actele de studiu de către serviciu secretariat.
Lichidarea drepturilor băneşti sau a actelor de muncă către cadrele didactice, didactice auxiliare şi
nedidactice trebuie făcută numai după ce aceştia prezintă o dovadă , semnată şi ştampilată de către
bibliotecar, că au restituit toate cărţile împrumutate. În caz contrar persoanele care se fac răspunzătoare
de aceasta plătesc amenda şi valoarea cărţilor nerecuperate.
Persoanele care se pensionează, de asemenea trebuie să-şi facă lichidarea înainte de a ridica ultimul
salariu.
Bibliotecarul verifică periodic fişele cititorilor şi înştiinţeză elevii responsabilii cu biblioteca , diriginţii,
profesorii din Comisia de sprijin a bibliotecii precum şi directorul despre eventualele nereguli apărute.
Comisia de sprijin a bibliotecii este formată din profesori şi este numită în fiecare an de bibliotecar şi
director şi are ca atribuţii:
1.Să sprijine bibliotecarul în acţiunea de recuperare a cărţilor de la cadrele didactice şi elevi;
2.Să întreprindă acţiuni în colaborare cu biblioteca şi anume: simpozioane, expoziţii, recenzii etc.
3.Să propună spre achiziţie şi să sprijine biblioteca în acţiuni de achiziţii de cărţi şi aparatură multimedia
;
4. Să sprijine proiectele bibliotecii.
Atribuţiile profesorului diriginte în legătură cu biblioteca
1.Să anunţe bibliotecarul când un elev din clasă intenţionează să se transfere sau este exmatriculat,
pentru recuperarea cărţilor şi manualelor împrumutate de acesta;
2.Să sprijine bibliotecarul în acţiunea de recuperare a cărţilor şi manualelor de la elevi;
3.Să desemneze un elev din clasă responsabil cu biblioteca;
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4. Să verifice periodic fişele elevilor din clasă;
5.Să prelucreze cu elevii prevederile regulamentului de funcţionare a bibliotecii;
Atribuţiile elevilor responsabili pe clase cu biblioteca
1. Să sprijine bibliotecarul în acţiunea de recuperare a cărţilor de la colegii de clasă;
2. Să anunţe bibliotecarul de intenţia de transfer sau exmatriculare a unui coleg în vederea
recuperării cărţilor şi manualelor şcolare;
3. Să informeze colegii în legătură cu regulamentul de funcţionare a bibliotecii;
4. Să sprijine bibliotecarul în activitatea de popularizare a colecţiilor;
5. Să informeze clasa şi dirigintele de activităţile care au loc în şcoală în colaborare cu biblioteca.
RECUPERAREA CĂRŢILOR
Conform normelor legale în vigoare recuperarea cărţilor pierdute se poate face astfel:
1.Înlocuirea cărţii pierdute cu un alt exemplar identic(autorul, titlul, ediţia, anul apariţiei, editura);
2.Imputare prin amendă plus de până la 5 ori contravaloarea actualizată a cărţii pierdute;
Amenda va fi în valoare de 50 lei.
Conform Legii bibliotecii nr.334/18.06.2002 cu modificările ulterioare, cap.VII, aliniat (4) fondurile
constituite din aplicarea acestor sancţiuni nu se impozitează şi se evidenţiază ca surse extrabugetare,
fiind folosite pentru dezvoltarea colecţiilor.
Cititorilor care deteriorează cărţi li se ia dreptul de a împrumuta cărţi la domiciliu, aceştia vor înlocui
documentul cu altul nou şi vor utiliza cărţi numai la sala de lectură sub supravegherea
bibliotecarului.
Nerespectarea termenului de restituirese pedepseşte cu penalizare de 0.5 lei pentru fiecare zi
întârziere. Penalizarea se achită la casieria şcolii.
Publicaţiile care nu mai pot fi recuperate de la cititori din motive obiective(decese, calamităţi,
incendii, plecări definitive fără fişă de lichidare etc.) pot fi scăzute din fişele de evidenţă ale
bibliotecii pe baza procesului de scădere aprobat de directorul şi contabilul şcolii.
Eliminarea (casarea)documentelor din colecţiile bibliotecii, se aplică numai bunurilor comune, uzate
fizic sau moral după o perioadă minimă de 6 luni de la achiziţie prin hotărârea bibliotecarului şi
aprobarea directorului şi contabilului şcolii, în conformitate cu Legea bibliotecii nr. 334/18.06.2002,
art. 40, alin (2)
Biblioteca Liceului Pedagogic “V.Lupu” are în responsabilitate colecţii cu acces liber la raft şi
destinate împrumutului la domiciliu şi conform Legii bibliotecii nr.334 din 18.06.2002, art. 51, alin.
(1) beneficiază de un coeficient de 0.3 % anual scădere din totalul fondului inventariat, reprezentând
pierderi naturale datorate unor cauze care nu pot fi înlăturate ori în alte asemenea cazuri în care
pagubele au fost provocate din riscul minimal al serviciului.
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DREPTURILE CITITORULUI
1. Să beneficieze de serviciile bibliotecii;
2. Să studieze în sala de lectură;
3. Să fie corect informat.
OBLIGAŢIILE CITITORULUI
1.
2.
3.
4.

Să restituie cărţile la termen;
Să păstreze în bune condiţii cărţile împrumutate ;
Să păstreze liniştea şi curăţenia în sala de lectură;
Să respecte regulamentul de funcţionare a bibliotecii;
RESURSE

Finanţarea bibliotecii se face din bugetul anual al şcolii, conform prevederilor legale în vigoare.
Susţinerea financiară şi logistica se poate realiza şi din resurse extrabugetare :donaţii, sponsorizări,
transfer de documente , de mobilier , de aparatură şi altele asemenea.
PERSONAL ŞI CONDUCERE
Personalul bibliotecii este numai bibliotecarul cu studii superioare de specialitate.
Activitatea bibliotecii este condusă/coordonată de către directorul şcolii, Inspectoratul Şcolar Judeţean
Iaşi, Casa Corpului Didactic Iaşi la nivel local, iar pe plan central de Ministerul Educaţiei Naţionale, pe
lângă M.E.N. funcţionează Consiliul Naţional al Bibliotecilor , organism cu rol consultativ.
DISPOZIŢII FINALE
Pe baza prevederilor din Regulamentul cadru şi în concordanţă cu Legea bibliotecii nr.34 din
18.06.2002, cu modificările şi completările ulterioare şi cu Legea învătământului , s-a elaborat prezentul
regulament.
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