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3. DISPOZIȚII GENERALE 

  

1.1. Prezentul Regulament de organizare și funcționare, reprezintă cadrul organizatoric 

particularizat, adaptat activităţilor desfăşurate în Colegiul Tehnic „Alexandru Roman”, 

Aleșd.  

1.2. Regulamentul  propus de către Comisia pentru elaborarea proiectului Regulamentului  

de organizare și funcționare, numită în baza deciziei nr. 735 din 8.09.2021 a fost 

revizuit, redactat și elaborat pe baza următoarelor norme legale: 

Constituţia României; 

o Legea Educației Naționale, nr. 1/201 cu modificările și completările ulterioare 

o Ordinul  Nr. 5447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Nr. 827/09.09.2020, cu modificările și completările ulterioare; 

o Statutul elevului, O.M. 4742/10.08.2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 

645/23.08.2016; 

o Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Nr. 159/05.03.2014, cu modificările și completările 

ulterioare; 

o Legea nr.35 publicată în Monitorul oficial al României – nr.165/08.03.2007 privind 

creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modificările și completările ulterioare; 

o Ordinul 4343/27.05.2020 – privind aprobarea Normele metodologice de aplicare a 

prevederilor art.7 din anexa la Legea educației naționale nr. 1/2011, privind violența 

psihologică  - bullying. 

o Ordinul nr. 5154 pentru aprobarea Metodologiei- cadru de organizare și funcționare a 

consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, publicat în 

Monitorul Oficial nr. 887/15.09.2021; 

o Ordin nr. 5338/ 01.10.2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare  a activității în 

cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

1.3. Regulamentul de organizare și funcționare a fost elaborat consultând cadrele didactice, 

personalul didactic auxiliar, Consiliul elevilor şi Comitetul de părinţi și aprobat în 

Consiliul de administrație. 

1.4. Cunoaşterea legislaţiei de la punctul 1.2., a conţinutului ROFUÎP şi a prezentului 

Regulament de organizare și funcționare este obligatorie pentru toţi angajaţii Colegiului 

Tehnic ,,Alexandru Roman”, pentru elevi şi  pentru părinţii sau  tutorii lor. 
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1.5. Principiile care stau la baza prezentului Regulament de organizare și funcționare sunt 

următoarele: 

o Respectarea drepturilor constituţionale, precum şi a celor prevăzute de alte norme legale, 

de către toate persoanele ale căror acţiuni în cadrul colegiului sunt reglementate prin 

prezentul document; 

o Considerarea instituţiei şcolare drept o organizaţie al cărei principal obiectiv îl constituie 

instruirea, educarea, formarea şi câştigarea competenţelor de către elevi în vederea integrării 

facile şi eficiente în societate; 

o Toate demersurile elevilor şi ale personalului vor fi subordonate interesului general al 

unităţii şi obiectivelor ei fundamentale, nu unor interese particulare; 

o Necesitatea îmbinării ideii de tradiţie a şcolii româneşti cu particularităţile specifice 

Colegiului Tehnic ,,Alexandru Roman”, cu cerinţele moderne ale integrării în conceptul 

general despre educaţie al Comunităţii europene. 

1.6. Activitatea care se desfășoară în Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” este apolitică şi 

nediscriminatorie, funcționează independent de orice ingerințe politice sau religioase, în 

incintă fiind interzise crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice, organizarea și 

desfășurarea activităților de natură politică și prozelitism religios, precum și orice formă de 

activitate care încalcă normele de conduită morală și conviețuire socială, care pun în pericol 

sănătatea și integritatea fizică și psihică a copiilor/elevilor și a personalului din unitate.  

1.7. În unitatatea de învățământ se asigură dreptul fundamental la învățătură și este interzisă 

orice forma de discriminare a copiilor/elevilor și a personalului din unitate. 

1.8. Colegiul Tehnic  ”Alexandru Roman’’ promovează principiile școlii inclusive. Școala 

incluzivă este o școală prietenoasă și democratică, care valorifică diversitatea culturală, o școală 

în care toți copiii sunt respectați și integrați fără discriminare și excludere generate de originea 

etnică, naționalitate, deficiențe fizice sau mentale, origine culturală sau socio-economică, religie, 

limbă maternă, convingerile, sexul, vârsta, infecția HIV, apartenența la o categorie dezavantajată 

sau orice criteriu sancționat de legislația pentru prevenirea și combaterea discriminării din 

România. 

1.9. Pe durata stării de alertă, activităţile didactice ce impun prezenţa fizică a antepreşcolarilor, 

preşcolarilor şi elevilor în unităţile  de învatamant se pot suspenda în perioada stabilită, prin 

hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, prin ordin comun al 

Ministrului Educaţiei  şi al Ministrului Sănătăţii. 

1.10. Pe perioada suspendării cursurilor, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, 

consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar judetean sau ministrul educației, după caz, 

poate decide cu privire la continuarea procesului didactic prin activități-suport asistate de 

tehnologie, denumite în continuare activități on-line. 

 

II. ORGANIZAREA  PROGRAMULUI  ȘCOLAR  AL UNITĂŢII 
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2.1. Activitatea instructiv-educativă la Colegiul Tehnic ,,Alexandru Roman” se 

desfăşoară în zilele lucrătoare între orele 800–1600. Elevii vor avea ore prevăzute în orarul şcolii 

între orele 800–1500, cu unele excepţii: ore de instruire practică/ laboratoare de 

specialitate/pregătiri suplimentare/cercuri extraşcolare/activităţi educative/ activităţi de cerc sau 

ansamblu sportiv/activităţi de support educational aprobate de conducerea unității sau alte 

activităţi la solicitarea conducerii care se pot desfăşura şi după amiaza între orele 1400–2000. 

 

 

Pentru clasele din învățământul gimnazial, liceal și profesional ora de curs este de 50 

minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră. După a treia oră, între 1050 şi 1110, pauza este 

de 20 minute. 
 

2.2. Clasele primare Step by step funcţionează între orele 800–1600, în două schimburi 

alternative, conform prevederilor Parteneriatului dintre Ministerul Educaţiei Naţionale şi Centrul 

pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step by step. La fiecare clasă lucrează două 

învăţătoare, una în intervalul 800–1400, iar cea de-a doua, în intervalul 1000–1600. 

2.3. Programul unei zile în clasa Step by step se desfăşoară astfel: 

 800–930 – Întâlnirea de dimineaţă 

 930–1000 – Pauza de gustare 

 1000–1200 – Activităţi la centre 

 1200–1300 – Evaluarea activităţii de la centre 

 1300–1400 – Pauza de masă  

 1400–1600 – Intervenţie individualizată 

 

2.4. Personalul administrativ lucrează după un orar propriu, adecvat necesităţilor şcolii, 

de luni până joi, în intervalul  800 – 1630, iar vineri, în intervalul  800 – 1400. În cazul personalului 

de îngrijire se lucrează în două schimburi: 700– 1500, respectiv 1300– 2100. Personalul nedidactic 

lucrează și în schimbul 3. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic beneficiază de o pauză de 

masă de 15 minute, inclusă în cele 8 ore de muncă. 

2.5.  Elevii se prezintă la şcoală, de regulă, cu cel puţin 5 minute înainte de prima oră. 

Eventualele excepţii vor fi analizate de direcţiune şi diriginţi. 

Clasele primare Step by step funcţionează în sălile corpului nou de clădire, la etajul I și al 

II-lea. Accesul acestor elevi se face pe scara principală, din considerente de securitate. 

Elevii vor intra în şcoală, respectâmd prevederile Ordinului comun 5338/2021, cu 

modificările și completările ulteriore,  pe baza prezentării carnetului de elev, la solicitarea 

profesorului de serviciu, sau a agentului de pază. 

Elevii părăsesc şcoala numai după ultima oră de curs. 

Elevii pot părăsi școala la solicitarea scrisă a  părintelui, cu aprobarea profesorului pentru 

învățământul preșcolar / învățătorului / dirigintelui. 

Conform art. 15 lit. K) din statutul elevului nr. 4742 din 10.08.2016, elevii majori pot 

părăsi perimetrul unității de învățământ în timpul programului școlar pe baza actului de identitate 

și a unei declarații pe proprie răspundere. 

În cazul plecării în interesul învățământului, a unui grup de elevi, răspunderea pentru 

siguranţa elevilor este a profesorului însoţitor. Plecarea elevilor din incinta școlii în acest caz 
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poate fi făcută numai pe baza cererii scrise aprobate de conducerea unității. Elevii vor  fi trecuți 

absenți în catalog, urmând ca dirigintele să motiveze absenţele.  

Cursurile școlare pot fi suspendate pe o perioadă determinată în situații obiective, cum ar 

fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale. 

2.6. Accesul persoanelor străine  în Colegiul Tehnic ,,Alexandru Roman” este permis pe 

baza cărții de identitate /paşaport, prin consemnarea, de către agentul de pază, în Registrul de 

poartă, a datelor, a scopului vizitei persoanei respective. Orice alte situaţii se rezolvă doar cu 

anunţarea conducerii şi acordul acesteia.  

 

 

III. MANAGEMENTUL COLEGIULUI 

  

A.  CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE 

3.1. Consiliul de administraţie funcționează conform Legii învățământului 1/2011 art. 

96 litera e) respectiv a O.M.E nr. 5154/30.08.2021  și este format din 15 membri: 

a) directorul unităţii de învăţământ – preşedinte; 

b)   5 cadre didactice alese de Consiliul profesoral– membri 

c)   1 reprezentant al primarului; 

d) 3 reprezentanți ai Consiliului Local Aleșd– membri; 

e) 2 reprezentanți ai Comitetului de părinţi – membri; 

f)    1 reprezentant a Consiliului elevilor – membru; 

g)   2 reprezentanți ai agenților economici – membri 

h)   1 reprezentant al sindicatului– observator 

3.2. Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori consideră necesar 

directorul, conform legilor/metodologiilor/altor situaţii sau la solicitarea a 1/3 dintre membrii 

acestuia. De asemenea, consiliul de administrație este legal întrunit în ședință în prezența a cel 

puțin jumătate plus unu din totalul membrilor acestuia. 

3.3.Cadrele didactice care au copii în  unitatea de învățământ nu pot fi desemnate ca 

membri reprezentanți ai părinților în Consiliul de administrație. 

 

B. DIRECTORUL 

3.4. Directorul Colegiului Tehnic „Alexandru Roman”, Aleșd are drept de îndrumare şi 

control asupra activităţii întregului personal salariat al unităţii, colaborează cu personalul 

cabinetului medical. 

3.5. Directorul trebuie să manifeste loialitate faţă de Colegiul Tehnic „Alexandru 

Roman”, credibilitate şi responsabilitate în deciziile sale. 

3.6. Directorul răspunde de realizarea, utilizarea, păstrarea şi modernizarea bazei 

materiale şi sportive a Colegiului Tehnic „Alexandru Roman‟. 

3.7. Directorul controlează, cu sprijinul responsabililor de catedră desemnaţi, calitatea 

procesului instructiv-educativ din Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” şi efectuează, 

săptămânal, asistenţe la orele de curs sau instruire practică. 

3.8. Directorul este preşedintele Consiliului profesoral şi al Consiliului de administraţie, 

în faţa cărora prezintă rapoarte semestriale şi anuale. 
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3.8.1. Directorul asigură implementarea hotărârilor Consiliului de administrație. Propune 

Consiliului de administrație anularea acelor hotărâri care contravin vădit dispozițiilor legale și 

informează inspectoratul școlar despre aceasta. 

3.9. Anual, directorul elaborează un raport asupra calității educației din unitatea de 

învățământ, care va fi și  postat pe site-ul unității școlare, în termen de max. 30 zile de la data 

începerii anului școlar.  

Documentele de prognoză se transmit, în format electronic, Comitetului Reprezentativ al 

părinților și Asociației de Părinți Prodidactium. 

3.10. În cazul în care hotărârile acestor organisme încalcă prevederile legale, directorul 

are dreptul să interzică aplicarea lor, informând, în termen de trei zile, inspectorul şcolar general. 

3.11. Directorul este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate de către Colegiul 

Tehnic „Alexandru Roman”şi lansează proiecte de parteneriat cu unităţi de învăţământ similare 

din Uniunea Europeană sau din alte zone. 

3.12. Directorul, împreună cu contabilul-şef, ordonator terţiar de credite, angajează 

juridic instituţia colegiului, semnează toate actele în care ea este angajată. 

3.13. Directorul are stabilit un program de audienţe care va fi afişat la vedere, pentru 

discutarea/rezolvarea unor probleme deosebite, la solicitarea angajaţilor, elevilor, părinţilor, 

instituţiilor, ONG-urilor, altor persoane interesate. Înscrierea în audienţă se va face la 

Secretariatul şcolii într-un registru special de audienţe. 

3.14. Directorul aprobă procedura de acces în unitate a persoanelor din afara acesteia, 

inclusiv a reprezentanților mass-media. 

  

C. DIRECTORUL ADJUNCT 

3.15. Directorul adjunct înlocuieşte directorul la nevoie şi îndeplineşte atribuţiile delegate 

de către director pe perioade determinate, precum şi pe cele din Regulamentul de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar şi din fişa postului. 

3.16. Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului. 

3.17. Directorul adjunct răspunde, împreună cu directorul, de activitatea educativă şcolară 

şi extraşcolară şi avizează activitatea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative 

şcolare şi extraşcolare din Colegiul Tehnic „Alexandru Roman”, Aleșd. 

3.18. Directorul adjunct controlează, cu sprijinul responsabililor de catedră, calitatea 

procesului instructiv-educativ din Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” şi efectuează, 

săptămânal, asistenţe la orele de curs sau instruire practică. 

3.19. Directorul adjunct răspunde în faţa directorului, a Consiliului profesoral, a 

Consiliului de administraţie şi a organelor de control pentru activitatea proprie, conform fişei 

postului. 

 3.20. Directorul adjunct are stabilit un program de audienţe care va fi afişat la vedere, 

pentru discutarea/rezolvarea unor probleme deosebite, la solicitarea angajaţilor/ elevilor/ 

părinţilor/ instituţiilor/ ONG-urilor/ altor persoane interesate. Înscrierea în audienţă se va face la 

secretariatul şcolii într-un registru special de audienţe.  
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IV. PERSONALUL  COLEGIULUI 

  

A. DISPOZIŢII GENERALE 

 4.1. Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi de natură profesională, materială şi 

morală, răspunderi care garantează realizarea procesului instructiv-educativ, conform legilor în 

vigoare. 

 4.2. Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurării activităţii didactice decât 

în cazuri deosebite, cu aprobarea conducerii. 

 4.3. În spaţiile şcolare ori în vecinătatea acestora, cadrul didactic este protejat de către 

autorităţile responsabile cu ordinea publică. 

 4.4. În cadrul colegiului funcţionează personalul didactic de predare cu pregătire de 

specialitate, metodică şi pedagogică, cu calităţi morale, apt din punct de vedere medical, capabil 

să relaţioneze corespunzător cu elevii, cu părinţii şi cu colegii, precum şi cu personalul didactic 

auxiliar. 

4.5.Personalul din învățământul preuniversitar trebuie să aibă o ținută morală demnă, în 

concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentație decentă și un 

comportament responsabil. 

 4.6. Personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic trebuie să manifeste 

respect faţă de colegi, elevi şi părinţi. Personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic nu îi 

este permis să facă din naţionalitatea, religia, starea socială sau familială ale elevilor, colegilor 

şi ale părinţilor/tutorilor elevilor obiect de jignire sau insultă. Profesorii nu vor utiliza cuvinte 

jignitoare faţă de elevi. 

 Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să desfășoare și să încurajeze 

acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a 

acestuia 

  Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, 

precum și să agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii și/sau colegii.  

 4.7. Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic este obligat să participe la 

programele de formare continuă. 

 4.8. Personalul didactic este obligat să se prezinte la începutul anului şcolar la analizele 

medicale solicitate conform legii. 

 4.9. Structura de personal și organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin 

statele de funcții și prin proiectul de încadrare ale fiecărei unități de învățământ. 

 4.10. Timpul de lucru al personalului din învățământ este de 40 de ore pe săptămână, iar 

norma de predare pentru cadrele didactice este în funcţie de încadrare şi structura anului şcolar 

stabilite de Ministerul Educației. 

 4.11. Evaluarea se face de către Consiliul de administraţie cel mai târziu până la 1 

octombrie a anului următor şcolar. 

 În funcţie de necesităţile şcolii şi de rezultatul la evaluarea cadrului didactic 

suplinitor/asociat/pensionar/plata cu ora parțial/anual, acesta poate preda în unitatea de 

învăţământ, cu acordul Consiliului de administraţie. 

 Contestaţiile privind punctajul acordat de Consiliul de administraţie se fac la director, în 

termen de 3 zile de la luarea la cunoştinţă de către cadrul didactic. 
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B.  PERSONALUL DIDACTIC 

 

1. ATRIBUŢII GENERALE 

4.12. Personalul didactic are drepturile și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare și 

de contractele colective de muncă aplicabile. 

4.13. Personalul didactic  trebuie să respecte timpul de începere şi terminare a orelor 

conform orarului şcolii. Absenţa de la program se aduce la cunoştinţa conducerii, de regulă, cu 

cel puţin o zi înainte. 

4.14. La începutul zilei şi nu mai târziu de ora 1200 a zilei următoare profesorul semnează 

condica. Nesemnarea condicii atrage scăderea punctajului total al fişei de evaluare în vederea 

acordării calificativului annual. Numărul de puncte scăzute se hotărăşte prin Consiliul de 

administraţie. 

4.15. Se impun realizarea integrală a sarcinilor de serviciu, înştiinţarea conducerii şcolii 

despre existenţa unor nereguli, abateri sau abuzuri. 

4.16. Este obligatorie îngrijirea deosebită a bunurilor şcolii, în special a mijloacelor 

didactice şi a aparaturii de toate felurile. 

4.17. Se respectă programul de suplinire la ore pentru profesorii absenţi motivat, intrarea 

la ore atunci când sunt solicitaţi de către conducere. 

4.18. Cadrul didactic prezintă cu promptitudine, la cererea organelor de control, datele 

solicitate de acestea, răspunzând de exactitatea acestor date. 

4.19. La terminarea programului în laborator/cabinet/atelier, cadrul didactic părăseşte 

ultimul clasa, el având obligaţia de a urmări ca totul să rămână în ordine. 

4.20. Cadrele didactice nu pot părăsi elevii în timpul orelor de curs, de laborator sau de 

instruire practică. În cazuri de forță majoră, cadrul didactic în cauză se va asigura că elevii vor fi 

supravegheați. 

4.21. Personalul didactic nu are dreptul să absenteze de la program, decât atât cât permit 

legile specifice. Conducerea împreună cu responsabilul de catedră va asigura suplinirea cadrelor 

didactice care sunt în concediu medical / în cazuri speciale. 

4.22. În cazuri deosebite, conducerea şcolii poate aproba, la cererea scrisă, maximum trei 

zile de învoire/semestru, conform procedurii de învoire a cadrelor didactice.  

4.23. Conducerea şcolii va fi informată în legătură cu orice iniţiativă privind activitatea 

cu elevii sau care presupune schimbarea programului sau a orarului şcolii, precum şi cu 

problemele deosebite ridicate în cadrul şedinţelor cu părinţii/tutorii elevilor. 

4.24. Procedura de sancţionare disciplinară şi materială a personalului didactic se face 

conform Statutului personalului didactic, Codului muncii, ROFUÎP şi Regulamentului de 

organizare și funcționare, sanctiunile privind personalul didactic fiind trecute la Anexa 2 din 

Regulamentul de organizare și funcționare şi făcând parte integrantă din acesta. 

 

2. ATRIBUŢII SPECIFICE 

4.25. Programarea activităţii de învăţare 

      Analizarea planului de învăţământ şi a programei şcolare; 

      Alegerea manualului şi a materialelor auxiliare; 

       Întocmirea planificărilor calendaristice semestriale şi anuale; 

 4.26. Elaborarea proiectelor didactice 

    Stabilirea competențelor specifice; 

    Stabilirea conţinutului activităţilor de învăţare; 
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    Alegerea strategiilor didactice; 

    Realizarea proiectelor didactice; 

     Adaptarea informaţiei la posibilităţile de învăţare şi la nivelul de pregătire  

al elevilor. 

4.27. Organizarea activităţii de învăţare 

     Utilizarea feedbackului în comunicare; 

     Facilitarea comunicării elev– elev în cadrul activităţilor. 

 4.28. Comunicarea între cadrele didactice 

     Identificarea posibilelor domenii conexe de colaborare; 

     Informarea permanentă despre elevi; 

     Realizarea unităţii de cerinţe faţă de elevi, în plan didactic şi educativ; 

     Discutarea aspectelor pedagogice ale activităţii didactice. 

 4.29. Implicarea familiei în activităţile formativ-educative 

     Realizarea unităţii de cerinţe şcoală – familie; 

     Determinarea implicării familiei în activitatea şcolii; 

     Informarea familiei şi solicitarea de informaţii; 

     Consilierea familiilor elevilor şi propunerea de soluţii. 

 4.30. Dezvoltarea de curriculum opțional 

     Stabilirea curriculumului opțional; 

     Stabilirea conţinutului pentru curriculumul opțional; 

     Dezvoltarea curriculumului opțional. 

4.31.  Serviciul pe şcoală 

 Serviciul pe şcoală este asigurat de echipe formate din cadre didactice  între orele 745-

1415, conform graficului afişat. Echipa de serviciu este sprijinită şi de administratorul şcolii. 

Atribuţiile profesorilor de serviciu sunt anexă la Regulamentul de organizare și funcționare şi 

fac parte integrantă din acesta. (Anexa 1).  Atribuţiile profesorului de serviciu fac parte din fişa 

postului.  

 Cadrele didactice și secretara se asigură că toate cataloagele  sunt  închise la terminarea 

programului de lucru. Cheia se  predă  la Secretariatul unității. Acestea vor semnala orice 

neregulă prin consemnarea în registrul de observaţie a serviciului pe şcoală,  sub semnătură, 

consemnând şi data. 

 La clasele primare Step by step, serviciul pe şcoală este asigurat zilnic de către 

învăţătoare, conform unui grafic prestabilit şi avizat de conducerea instituţiei și adaptat 

condiţiilor specifice.   

   

3. INTERDICŢII 

4.32. Colectarea de către cadrele didactice a oricăror feluri de sume de bani. 

4.33. Fumatul şi consumul de alcool. 

4.34. Scoaterea elevilor de la cursuri. Dacă este absolut necesar, cu informarea conducerii 

şi a consilierului educativ, elevii pot fi scoşi de la cursuri pentru activităţi educative şcolare şi 

extraşcolare care privesc creşterea prestigiului şcolii. Vor fi anunţaţi şi profesorii de la clase. În 

cazul în care profesorul de la clasă nu este de acord, se va informa conducerea şcolii pentru a 

analiza situaţia.  

4.35. Chemarea elevilor în sala profesorală. 
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4.36. Condiţionarea evaluării elevilor sau a calității prestaţiei la clasă de obţinerea unor 

avantaje de la elevi sau de la părinţii/tutorii acestora, indiferent de natura acestora. 

 

C.  PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC 

 

1. COMPARTIMENTUL SECRETARIAT 

4.37. Compartimentul secretariat este subordonat directorului Colegiului Tehnic 

„Alexandru Roman”- Aleșd. 

4.38. Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul şcolii şi pentru alte 

persoane interesate, potrivit unui program de lucru. 

4.39. Atribuţiile secretarilor sunt cuprinse în fişa postului. 

4.40. Secretariatul completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă şi se ocupă de 

arhivarea tuturor documentelor şcolare. Pe perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează 

la Secretariat. 

4.41. Secretariatul procură, deţine şi foloseşte sigiliile, în conformitate cu reglementările 

stabilite prin ordinele Ministerului Educaţiei. 

4.42. Secretariatul procură, completează, eliberează şi conduce evidenţa actelor de studii, 

în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

4.43. Secretariatul ţine evidenţa, selecţionează, păstrează şi apoi depune documentele 

şcolare la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de păstrare stabilite prin legile 

specifice. 

  

2. COMPARTIMENTUL  FINANCIAR 

4.44. Compartimentul financiar este subordonat directorului şcolii. 

4.45.  Compartimentul financiar, subordonat directorului ordonator terţiar de credite, 

asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţilor financiar-contabile ale colegiului, 

în conformitate  cu dispoziţiile legale în vigoare. 

 4.46. Compartimentul financiar, împreună cu directorul, alcătuieşte Proiectul/Planul 

anual de venituri şi cheltuieli, pe baza solicitărilor şefilor de comisii metodice şi de com-

partimente şi supune apoi acest plan aprobării Consiliului de administraţie al colegiului. 

4.47. Compartimentul financiar îndeplineşte toate sarcinile financiar-contabile încre-

dinţate de director, precum şi cele stipulate expres în actele normative specifice. Îndeplineşte 

sarcinile din fişa postului. 

 

3. COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 

4.48. Compartimentul administrativ este subordonat direcţiunii şcolii. 

4.49. Administratorul îşi desfăşoară activitatea sub conducerea direcţiunii colegiului şi 

răspunde direct de gestionarea şi întreţinerea bazei materiale a unităţii de învăţământ. 

4.50. Administratorul coordonează  activitatea personalului administrativ de întreţinere şi 

curăţenie, a paznicilor, portarilor,  muncitorilor de întreţinere. 

4.51. Administratorul răspunde direct şi nemijlocit de trecerea în Registrul de inventar al 

colegiului şi în evidenţele contabile a întregului inventar mobil şi imobil al şcolii, precum şi de 

schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii, care se poate face numai cu îndeplinirea 

formelor legale. 
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4.52. Programul personalului de îngrijire se stabileşte de administrator potrivit nevoilor 

unităţii si se aprobă de către Consiliul de administraţie. 

4.53. Administratorul stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie 

de nevoile şcolii, directorul poate schimba aceste sectoare. 

4.54. Administratorul controlează zilnic, direct sau prin personalul din subordine, starea 

de curăţenie din sălile de clasă, cabinete, laboratoare, ateliere, coridoare, grupuri sanitare, curte 

etc. şi identifică stricăciunile produse de elevi, aducându-le la cunoştinţa conducerii şcolii. 

4.55. Administratorul nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât la cele 

necesare unităţii de învăţământ. 

4.56. Administratorul sprijină profesorul de serviciu şi îndeplineşte atribuţiile din fişa 

postului. 

4.57. Notele de imputare a daunelor făcute de elevi se vor da diriginților lunar. 

  

4. BIBLIOTECA/CENTRUL DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE 

4.58. Bibliotecarul și profesorul documentarist sunt subordonați direcţiunii şcolii. 

4.59. Bibliotecarul organizează întreaga activitate a bibliotecii colegiului, asigură 

funcţionarea acesteia şi este interesat de completarea raţională a fondului de carte şi publicaţii.  

4.60. Bibliotecarul este responsabilul cu manualele şcolare la nivelul unităţii de 

învăţământ și are următoarele atribuţii: 

a) întocmeşte şi păstrează evidenţa manualelor şcolare existente în unitatea de învăţământ, pe 

care o transmite responsabilului cu manualele şcolare de la nivelul inspectoratului şcolar; 

b) actualizează anual baza de date a manualelor şcolare; 

c) întocmeşte evidenţa privind deficitul de manuale şcolare, în vederea redistribuirii de către 

inspectoratul şcolar a manualelor şcolare între unităţile de învăţământ; 

d) contribuie la distribuirea manualelor școlare din depozitul de carte către unitățile de 

învățământ din zonă; 

e) casează manualele şcolare care nu mai pot fi utilizate din cauza gradului de uzură fizică, 

precum şi pe cele ale căror viabilitate a expirat.   

4.61.Bibliotecarul  colaborează cu profesorii în vederea selectării manualelor potrivite 

pentru fiecare clasă, conform listei aprobate de către Ministerul Educației. 

4.62. Profesorul documentarist este responsabilul Centrului de documentare şi informare 

(CDI) din unitatea de învăţământ   și desfășoară activități pedagogice, culturale, de comunicare, 

de gestionare a mijloacelor didactice din CDI. 

4.63. Bibliotecarul și profesorul documentarist îndeplinesc  atribuţiile din fişa postului şi 

alte atribuţii stabilite de director, la nevoie. Evaluarea activității acestora se face pa baza unei fișe 

de evaluare specifice. 

5. INGINERUL DE SISTEM 

4.64.   Inginerul de sistem este subordonat direct direcţiunii şcolii.  

4.65. Inginerul de sistem răspunde de întreţinerea reţelelor de calculatoare, de 

monitorizarea camerelor de supraveghere. Rețelele de calculatoare vor fi verificate lunar. 

4.66.  Atribuţiile inginerului de sistem sunt menţionate în fişa individuală a postului 

respectiv. Evaluarea activității acestuia se face pa baza unei fișe de evaluare specifice. 

6. LABORANTUL 

4.67.Laborantul este subordonat direct direcţiunii şcolii și cadrelor didactice care dețin 

laboratoare.  
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4.68.Laborantul analizează curriculumul școlar și elaborează documentele de proiectare 

în vederea pregătirii materialelor pentru desfășurarea activității în cabinete și laboratoare 

4.69.Atribuţiile laborantului sunt menţionate în fişa individuală a postului respectiv.  

Evaluarea activității acestuia se face pa baza unei fișe de evaluare specifice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ORGANISME FUNCȚIONALE ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE CADRELOR 

DIDACTICE 

 

A. CONSILIUL PROFESORAL 

 

5.1. Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare şi 

de instruire practică, titular şi suplinitor, cu norma de bază în unitatea de învăţământ şi are rol de 

decizie în domeniul instructiv-educativ. Secretar al Consiliului profesoral este prof. Sabău 

Anamaria. 

5.2. La şedinţele Consiliului profesoral de validare a situaţiei la învăţătură şi purtare şi în 

care se dezbate Regulamentul de organizare și funcționare participă şi cadrele didactice care nu 

au norma de bază în unitatea de învăţământ, indiferent de numărul de ore. Situaţiile excepţionale 

se anunţă în prealabil. Acestea pot face propuneri care vor fi analizate în şedinţă.  

5.3. Cadrele didactice au dreptul să participe la toate ședințele Consiliilor profesorale din 

unitatea de învățământ unde, la începutul anului școlar, declară că au norma de bază. Absența 

nemotivată de la ședințe se consideră abatere disciplinară. 

5.4. Şedinţele Consiliului profesoral se constituie legal în prezenţa a 2/3 din numărul total 

al membrilor. Hotărârile se iau prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din 

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

atât pentru întregul personal al colegiului, cât și pentru beneficiarii primari ai educației. 

5.5. Consiliul profesoral are următoarele atribuții: 

o dezbate și avizează Regulamentului de organizare și funcționare al colegiului; 

o gestionează și asigură calitatea actului didactic; 

o analizează și dezbate raportul general privind starea și calitatea învățământului din 

unitatea de învățământ 

o alege, prin vot secret, membrii Consiliului de administrație care provin din rândurile 

personalului didactic; 

o dezbate, avizează și propune Consiliului de administrație, spre aprobare, planul de 

dezvoltare instituțională a școlii; 

o dezbate și aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de 

activitate; 
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o validează raportul privind situația școlară semestrială și anuală prezentată de fiecare 

învățător/institutor/profesor de învățământ primar/diriginte, precum și situația școlară 

după încheierea sesiunii de amânări, diferențe și corigențe; 

o hotărăște asupra tipului de sancțiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc abateri; 

o validează notele la purtare mai mici decât 7; 

o validează oferta de curriculum la decizia școlii pentru anul școlar în curs și o propune 

Consiliului de administrație; 

o validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de învățământ, în 

baza cărora se stabilește calificativul anual; 

o formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic și didactic auxiliar, 

care solicită acordarea gradației de merit sau a altor distincții și premii, potrivit legii; 

o propune Consiliului de administrație programele de formare continuă și dezvoltare 

profesională a cadrelor didactice;  

o alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și 

asigurarea calității, în condițiile legii. 

 

3. CONSILIUL CLASEI 

 

5.6. Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare la clasa 

respectivă, un părinte delegat de Comitetul de părinţi al clasei şi liderul elevilor clasei respective, 

toţi cu drept de vot egal.  

5.7. Consiliul clasei se întruneşte la sfârşitul fiecărui semestru şi ori de câte ori directorul, 

dirigintele sau membrii acestuia consideră necesar. 

5.8. Avizarea propunerilor se face cu prezența a cel puțin 2/3 din numărul membrilor și se 

adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor. Ulterior, propunerile avizate sunt 

înaintate spre aprobare Consiliului profesoral. 

5.9. Consiliul clasei încheie un proces-verbal, care se înregistrează în registrul de I/E de 

la Secretariat şi se păstrează, împreună cu anexele, de dirigintele clasei în portofoliul său. 

5.10. Procesele verbale ale fiecărui consiliu al clasei se trec într-un registru de procese 

verbale care se numerotează pe fiecare pagină și se înregistrează. El este însoțit de un dosar care 

conține anexele proceselor. 

 

3. CATEDRE/COMISII METODICE 

 

5.11. În cadrul colegiului, catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum trei 

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

5.12. Activitatea catedrei/comisiei metodice este coordonată de responsabilul comisiei 

metodice, ales prin vot secret de către membrii catedrei/comisiei.  

5. 13. Ședințele catedrei/comisiei metodice se țin lunar sau de câte ori directorul/membrii 

catedrei/comisiei metodice consideră că este necesar.  

5.14. Atribuțiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele:  

o stabilesc modalitățile concrete de implementare a curriculumului național, adecvate 

colegiului și nevoilor educaționale ale elevilor, în vederea realizării potențialului maxim al 

acestora și atingerii standardelor naționale;  
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o elaborează oferta de curriculum la decizia școlii și o propune spre dezbatere Consiliului 

profesoral, precum și programe de activități semestriale/anuale, menite să conducă la 

atingerea obiectivelor educaționale asumate și la progresul școlar al elevilor;  

o elaborează instrumente de evaluare și notare și analizează periodic performanțele școlare 

ale elevilor;  

o planifică și organizează instruirea practică a elevilor, activitățile de pregătire specială a 

elevilor cu ritm lent de învățare, ori pentru examene/evaluări și concursuri școlare, precum 

și activitățile de formare continuă și de cercetare – lecții demonstrative, schimburi de 

experiență etc. 

o Selectează auxiliarele didactice și mijloacele de învățământ din lista celor aprobate/avizate 

ME și respectă schema procedurii  de utilizare în școli a auxiliarelor didactice, în vigoare. 

o Elaborează oferta CDS până la data realizării schemei de încadrare cu personal didactic de 

predare pentru anul școlar 2022-2023 și CDL, în parteneriat cu operatorii 

economici/autoritățile administrației publice locale. 

 

5.15. Atribuțiile responsabilului comisiei metodice sunt următoarele:  

o organizează și coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice – întocmește 

planul managerial al catedrei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul 

catedrei, elaborează rapoarte și analize, propune planuri de obținere a performanțelor și 

planuri remediale, după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum și alte 

documente stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare, întocmește și 

completează dosarul catedrei; 

o efectuează asistențe la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea 

directorului;  

o elaborează, semestrial și lunar, la cererea directorului, informări asupra activității 

catedrei/comisiei metodice, pe care o prezintă în Consiliul profesoral. 

 

D. COORDONATORUL PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE 

ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE 

 

  5.16. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, este, de 

regulă, un cadru didactic titular, propus de Consiliul profesoral și aprobat de către Consiliul de 

administrație.  

 5.17. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare coor-

doneazăactivitatea educativă din școală, inițiază, organizează și desfașoară activități extrașcolare 

și extracurriculare la nivelul unității de învățământ, în colaborare cu șeful Comisiei diriginților, 

cu responsabilul Comisiei de învățământ primar, cu Consiliul reprezentativ al părinților pe 

școală/Asociația de părinți, cu reprezentanți ai Consiliului elevilor, cu consilierul școlar și cu 

partenerii guvernamentali și neguvernamentali.  

5.18. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare își 

desfășoara activitatea pe baza prevederilor strategiilor Ministerului Educației Naționale și 

Cercetării Științifice privind educația formală și non-formală.  

5.19. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare are 

următoarele atribuții:  

o coordonează, monitorizează și evaluează activitatea educativă nonformală din școală; 
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o elaborează programul/calendarul activităților educative școlare și extrașcolare, 

implementează proiecte și programe educative de intervenție și prevenire a absenteismului, 

a abando-nului școlar, a violenței, a delincvenței juvenile, precum și programe pentru 

dezvoltarea abilităților de viață, de educație civică, promovarea sănătății, programe 

culturale, ecolo-gice, sportive și turistice, educație rutieră, protecție civilă. 

5.20. Activitatea desfășurată de coordonatorul pentru proiecte și programe educative școla-

re și extrașcolare se regăsește în raportul annual de activitate, prezentat în Consiliul de adminis-

trație. Activitatea educativă școlară și extrașcolară este parte a Planului de dezvoltare 

instituțională a colegiului. 

 

E. PROFESORUL DIRIGINTE 

 

5.21. Profesorul diriginte coordonează activitatea claselor de elevi din învățământul 

gimnazial, liceal și profesional.  

5.22. Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevii 

clasei pe care o coordonează, sunt obligatorii și sunt desfășurate de diriginte, în cadrul orelor de 

consiliere si orientare/dirigenție sau în afara orelor de curs, după caz. În situația în care aceste 

activități se desfășoară în afara orelor de curs, dirigintele stabilește, consultând colectivul de 

elevi, un interval orar și un spațiu prestabilit, cu aprobarea conducerii colegiului.  

  5.23. Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, 

profesorul diriginte stabilește o oră săptămânal în care este la dispozitia acestora, pentru 

prezentarea situației școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau 

comportamentale specifice ale acestora. Planificarea acestor orese aprobă de către director, se 

comunică elevilor și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai acestora și se afișează la 

avizierul școlii. 

5.24. Profesorul diriginte are următoarele atribuții:  

o organizează și coordonează:  

- activitatea colectivului de elevi;  

- activitatea Consiliului clasei;  

- ședințele cu părinții/tutorii/susținătorii legali la începutul și sfârșitul semestrului, și ori de 

câte ori este cazul;  

- activități educative și de consiliere, activități extracurriculare, acțiuni de orientare școlară și 

profesională, pentru elevii clasei;  

o monitorizează:  

- situația la învățătură și frecvența la ore a elevilor;  

- participarea elevilor la concursuri și competiții școlare, programe/proiecte și implicarea 

acestora în activități școlare, extrașcolare și de voluntariat;  

o colaborează cu:  

- profesorii clasei, coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extra-

școlare, cabinetele de asistență psihopedagogică, conducerea școlii, Comitetul de părinți al 

clasei și cu părinții/tutorii/susținătorii legali pentru toate aspectele care vizează activitatea 

școlară și extrașcolarăa elevilor;  

o informează:  
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- elevii și părinții/tutorii/susținătorii legali ai acestora despre prevederile Regulamentului de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUÎP)și a 

Regulamentului de organizare și funcționare al unității;  

- elevii și părinții acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naționale 

și cu privire la alte documente care reglementează activitatea și parcursul școlar al elevilor;  

- părinții, tutorii sau susținătorii legali, în scris, în cazul în care elevul înregistrează peste 10 

absențe nemotivate, în legătură cu situațiile de corigență, sancționările disciplinare, 

neîncheierea situației școlare sau repetenție. 

5.25. Profesorul diriginte are și alte atribuții:  

- răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinți/ 

tutori/susținători legali și de Consiliul clasei;  

- completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor;  

- motivează absențele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de prezentul 

Regulament și de ROFUÎP;  

- încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârșit de semestru și de an școlar și o consem-

nează în catalog și în carnetul de elev;  

- completează documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează și 

elaborează portofoliul dirigintelui.  

5.23, 5.24 și 5.25. se aplică în mod corespunzător și personalului didactic din învățământul 

primar. 

    

F. COMISII ALE COLEGIULUI 

 

5.26. La nivelul colegiului se constituie și funcționează comisiile de lucru având caracter 

permanent, temporar sau ocazional prevăzute de legislația în vigoare și de contractele colective 

de muncă aplicabile. Comisiile se constituie prin decizie a directorului, în baza hotărârii 

Consiliului de administrație, acestea având atribuții specifice menționate în decizia de 

constituire.  

5.27. Comisiile cu caracter permanent din cadrul colegiului sunt: 

1. Comisia pentru curriculum  

2. Comisia de evaluare și asigurare a calității 

3. Comisia privind sănătatea și securitatea în muncă și pentru situații de urgență 

4. Comisia pentru control managerial intern  

5. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării 

în mediul școlar și promovarea interculturalității  

 

5.28. Pentru analiza, monitorizarea și rezolvarea unor situații specifice, Consiliul de 

administrație poate hotărî constituirea unor comisii temporare/ocazionale. Comisiile se constituie 

prin decizie a directorului, în baza hotărârii Consiliului de administrație. 

 

5.29. Comisiile cu caracter temporar din cadrul colegiului: 

1. Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și abandonului școlar  

2. Comisia pentru întocmirea orarului  

3. Comisia pentru asigurarea serviciului pe școală  

4. Comisia de gestionare SIIIR  
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5. Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare  

6. Comisia pentru programe de susținere educațională 

7. Comisia de recepție și inventariere bunuri 

8. Comisia de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate 

9. Comisiile pentru organizarea examenelor 

10. Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii 

11. Comisia de cercetare disciplinară 

12. Comisia pentru recensământul populației școlare 

13. Comisia consiliere, orientare și activități extrașcolare 

14. Comisia pentru mentorat 

 

 

 

 

 

 

VI. ELEVII COLEGIULUI 

 

3. DISPOZIŢII GENERALE 

 
6.1. Orice persoană, indiferent de sex, rasă naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă 

care este înscrisă în cadrul Colegiului Tehnic ,,Alexandru Roman”, are calitatea de elev. 

Înscrierea se aprobă de către conducerea unității de învățământ cu respectarea prezentului 

Regulament și a altor reglementări specifice, urmare a solicitării scrise primite din partea 

părinților, tutorilor sau susținătorilor legali. Înscrierea se face conform metodologiei aprobate 

prin ordin al Ministrului Educației Naționale. 

6.1.1. În situația în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, părintele solicită 

motivat retragerea elevului, reînscrierea elevului se va realiza pe baza evaluării dezvoltării 

psihosomatice, în clasa anterioară sau în cea corespunzătoare nivelului din care s-a retras. 

6.1.2.Indiferent de cetățenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris  ca 

audient elevul care a urmat cursurile într-o unitate de învățământ din altă țară, se face prin 

decizie, de către directorul unității de învățământ, în baza hotărârii consiliului de administrație 

luate în baza analizării raportului întocmit de o comisie de evaluare. 

 6.2. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate 

activităţile existente în programul colegiului. 

 6.3. Calitatea de elev al Colegiului Tehnic „Alexandru Roman”, Aleșd se dovedeşte cu 

carnetul de elev. Elevul trebuie să prezinte carnetul atunci când i se solicită acest lucru de către 

director / profesorul de serviciu sau oricare cadru didactic / gardian. 

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

consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă în catalog. Elevii care întârzie la oră din 

motive foarte întemeiate sunt primiţi la oră, pot fi motivaţi de profesor prin înscrierea în dreptul 

absenţei a literei î. 

 6.5. Motivarea absenţelor se face de către dirigintele clasei pe baza următoarelor acte, 

conform art. 94 din ROFUIP: 

 - adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de 

specialitate 
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 - adeverinţă/certificat medical/foaie de externare/scrisoare medicală eliberate de unitatea 

sanitară în care elevul a fost internat.  

 - cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori ai elevilor care participă la olimpiadele 

şi concursurile şcolare şi profesionale organizate la nivel local, judeţean/interjudeţean, regional, 

național și internațional. 

         - cererea de învoire a părintelui făcută în baza ROFUIP art. 94, alin (5) 

 Actele medicale trebuie să aibă viza cabinetului şcolar sau a medicului de familie care are 

în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.     

 Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în maximum 7 

zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către diriginte pe parcursul 

întregului an şcolar. Nerespectarea acestui termen atrage după sine declararea absenţelor ca 

nemotivate. 

 6.6. Elevii aflați în situaţii speciale (căsătorie, naşterea unui copil etc.) vor fi sprijiniţi să 

finalizeze ciclul de învăţământ în cadrul colegiului sau într-o altă unitate de învăţământ, la 

cursuri serale sau fără frecvenţă. 

  

3. DREPTURILE ELEVILOR 

  

6.7. Elevii se pot asocia liber în cercuri, asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau 

civice. Acestea se organizează şi funcţionează după statut propriu, aprobat de directorul cole-

giului. 

6.8. În Colegiul Tehnic „Alexandru Roman”, Aleșd, funcţionează Consiliul elevilor, format 

din liderii claselor. Regulamentul Consiliului elevilor este parte integrantă din Regulamentul de 

organizare și funcționare. 

6.9. În Colegiul Tehnic „Alexandru Roman”, Aleșd elevii au dreptul de a redacta şi difuza 

reviste/publicaţii proprii, dacă acestea nu aduc atingere siguranţei naţionale, ordinii publice, 

sănătăţii şi moralităţii, drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, conform Statutul elevului şi 

Regulamentului de organizare și funcționare. 

6.10. Conducerea și personalul din colegiu au obligația să respecte dreptul la imagine al 

preșcolarilor și al elevilor. Nicio activitate organizatăde colegiu nu poate leza demnitatea sau 

personalitatea preșcolarilor și a elevilor.  

 6.11.Elevii sau părinţii/tutorii lor legali au dreptul de a contesta rezultatele evaluării, 

solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezența elevului și a părintelui, 

tutorelui sau susținătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare.  

6.12. În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate 

satisfăcătoare, elevul/părintele, tutorele sau susținătorul legal poate solicita, în scris, directorului 

colegiului reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau 

practice. Pentru soluționarea cererii de reevaluare, directorul va adopta măsurile prevăzute 

conform art. 9 din Statutul elevului.  

 6.13.Elevii au dreptul să utilizeze baza tehnico-materială a școlii în cadrul orelor de curs 

sau al activităților extracurriculare. 

 6.14. Pe baza carnetului de elev, vizat la zi, elevii din Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” 

– Aleșd au dreptul la bilete cu preţuri reduse, la spectacole, muzee, manifestări cultural sportive 

şi pe mijloacele de transport în comun. Vizarea carnetelor se face în termen de 2 săptămâni de la 

începerea cursurilor. Carnetele se adună şi sunt predate la Secretariat de către diriginte. 
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6.15. Elevii pot solicita transferul într-o altă clasǎ cu respectarea prevederilor Statutului 

elevului privind transferul elevilor. 

6.16. Elevii au dreptul de a le fi consemnată în catalog absență doar în cazul în care nu sunt 

prezenți la ora la curs. Este interzisă consemnarea absenței ca mijloc de corecție.  

 

 

 

C.OBLIGAȚIILE ELEVILOR 

 

 6.17. Elevii din Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” – Aleșd au obligația de a frecventa 

cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competențele și de a-și 

însuși cunoștințele prevăzute de programele școlare.  

 6.18. Elevii vor purta o ținută decentă, fără excese vestimentare sau de machiaj, în 

intervalul orar 800-1400 (inclusiv în timpul deplasărilor în cadrul  unor proiecte și activități 

extrașcolare) şi vor avea un comportament civilizat, atât în cadrul colegiului, cât și în afara 

lui. 
 6.19. Elevii colegiului vor păstra şi întreţine baza materială a şcolii, sprijinind cadrele 

didactice şi administraţia colegiului în identificarea celor care produc stricăciuni. Elevul/elevii 

vinovaţi de deteriorarea sau sustragerea bunurilor colegiului sunt obligaţi să acopere, în 

conformitate cu prevederile Statutului elevului, art. 14 lit. k, toate cheltuielile ocazionate de 

lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile ori să suporte toate cheltuielile 

pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase. 

 6.20. În cazul distrugerii/deteriorării manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovaţi în-

locuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi 

tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate achită contravaloarea acestuia. 

6.21. În timpul orelor elevii sunt obligaţi la o atitudine activă: să ia notiţe şi să colabo-

reze cu profesorii. 

6.22. Elevii scutiți medical de educație fizică, semestrial sau anual, nu sunt obligați să 

vină în echipament la orele de educație fizică și sport, dar trebuie să aibă încălțăminte adecvată 

pentru sălile de sport. 

6.22.1.Atribuirea sarcinilor organizatorice elevilor scutiți de educație fizică și sport va avea 

în vedere recomandările medicale. 

6.23. Elevii trebuie să cunoască şi să respecte: 

o Legile statului; 

o R.O.F.U.Î.P, Statutul elevului şi prezentul Regulament de organizare și funcționare; 

o Regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii; 

o Normele de protecţie a muncii şi de apărare împotriva incendiilor; 

o Normele de protecţie civilă; 

o Normele de protecţie a mediului. 

6.24. Accesul elevilor în colegiu se face prin poarta 1 sau poarta 3. Ei sunt obligaţi să-şi 

dovedească calitatea de elevi ai colegiului. Elevii vor intra la ore şi activităţi imediat după ce se 

sună de intrare, înaintea profesorului. 

 6.25. Este strict interzisă staţionarea elevilor pe coridoarele şcolii în timpul orelor. 

6.26. Elevii sunt obligaţi să aibă asupra lor, la toate orele de curs şi laborator, şi carnetul 

de elev pe care îl vor prezenta profesorilor pentru trecerea notelor la răspunsurile orale şi la 
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lucrările scrise şi dirigintelui pentru consemnarea unor sancţiuni şi/sau a unor comunicări către 

părinţi. Elevii sunt obligaţi să prezinte carnetul de elev părinţilor lor/tutorilor legali în vederea 

semnării notelor şi a celorlalte consemnări. 

6.27. Elevii nu pot ieşi din şcoală în pauze.  

6.28. Elevii au acces la Secretariatul şcolii numai între orele stabilite prin program. 

6.29. La bibliotecă elevii au acces conform programului. 

6.30. Elevii nu au acces la sala profesorală. Solicitarea unui profesor de către elevi, se va 

face numai prin profesorul de serviciu din clădirea respectivă. 

6.31. Elevii vor circula între parter şi etajul II numai pe scările secundare, din extremităţile 

clădirii. Scara centrală, din dreptul sălii profesorale, rămâne doar pentru circulaţia profesorilor. 

6.32. Elevii au acces numai în corpul de clădire în care au sala de clasă sau ore de labora-

tor/atelier. 

6.33. SERVICIUL PE CLASĂ 

- În fiecare sală de clasă se organizează echipe de elevi de serviciu pe clasă. Organizarea o 

va face dirigintele clasei. Tabelul cu elevii de serviciu pe clasă va fi afișat la loc vizibil ș i 

semnat de dirigintele clasei; 

 

D.  INTERDICŢII 

 

 6.34. Se interzice: 

o consumul de seminţe şi de gumă de mestecat în incinta școlii; 

o consumul și comercializarea de droguri şi băuturi alcoolice în incinta şi în împrejuri-

mile colegiului; 

o fumatul în perimetrul şcolii, inclusiv grupurile sociale; 

o jocurile de noroc; 

o introducerea în perimetrul colegiului a oricăror tipuri de arme sau alte instrumente 

periculoase (muniţie, petarde, pocnitori etc.) care prin acţiunea lor pot afecta integri-

tatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului şcolii;  

o difuzarea de materiale cu caracter denigrator la adresa şcolii, obscen sau pornografic, 

indiferent sub ce formă;  

o lansarea de anunţuri false. În caz de încălcare a acestei prevederi se anunţă urgent 

instituţiile abilitate; 

o ţinuta indecentă şi comportament necivilizat: 

 ținută indecentă; 

 comportament necivilizat însemnând: gesture obscene, sfidarea profeso-

rului(neidentificarea la cerere,refuzul de a răspunde la solicitare sau a lua 

notițe, comportament ostentativ), jignire şi agresivitate în limbaj   faţă de 

colegi şi/sau personalul şcolii (cadre didactice, personal didactic auxiliar şi 

nedidactic), îmbrânceli, ameninţări, jocul cu apă, scuipatul în incinta şco-

lii, bătăi, furt, aruncare de obiecte şi/sau apă pe geam, deteriorarea şi/sau 

distrugerea  bunurilor şcolii. 

o utilizarea telefoanelor celulare în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursu-

rilor şi pentru filmări în timpul pauzelor care aduc prejudiciu şcolii; de asemenea, 

sunt interzise, în timpul orelor, prezenţa şi/sau utilizarea de orice alte 
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accesorii/echipamente/dispozitive/aparate audio-video. În timpul orelor celularele 

sunt închise; 

o accesul la documentele şcolare (cataloage, foi matricole, certificate de atestare 

profesională etc.) precum şi distrugerea acestora (cele amintite și carnetul de elev); 

o organizarea de acţiuni de protest care afectează desfăşurarea programului şcolii; 

o murdărirea pereţilor claselor, coridoarelor, ai şcolii sau lăsarea de murdărie în bănci; 

o acțiuni precum: să alerge în clădirea şcolii, să se îmbrâncească, să ţipe, să stânjeneas-

că circulaţia pe coridoare, să se urce pe calorifere, să se joace cu mingea în curtea 

şcolii în afara orelor de sport sau nesupravegheaţi de un cadru didactic, să sară pe 

geam, să strige la trecători, să arunce obiecte pe geam; 

o staționarea pe coridoare, în grupurile sanitare sau în curte (dacă nu au ore de sport sau 

aşteaptă începutul orelor, pentru programul de după-amiază), după ce s-a sunat de 

intrare; 

o prezentarea de certificate medicale sau motivări false; 

o  folosirea aparatelor electronice de înregistrare (telefon mobil, cameră foto sau video,   

reportofon etc.) în incinta şcolii fără avizul unei persoane autorizate de conducerea 

şcolii. 

 

E. RECOMPENSE  

 

6.35. Elevii care obţin rezultate remarcabile la activitatea şcolară şi extraşcolară şi se 

disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:  

o evidenţierea în faţa colegilor de clasă; 

o evidenţierea de către directorii colegiului în faţa colegilor de şcoală, în careu sau în faţa 

Consiliului profesoral; 

o comunicarea verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru 

care elevul este evidenţiat; 

o burse de merit sau alte avantaje materiale acordate de către stat, de către agenţi economici 

sau de către anumiţi sponsori;  

o recomandarea pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil organizate 

în ţară şi în străinătate; 

6.36. Se pot acorda diplome pentru: 

o rezultate deosebite la învățătură;  

o alte tipuri de performanțe; 

o elevii care s-au distins în mod deosebit la una sau mai multe discipline de studiu ; 

o elevii care au obţinut performanţe la diverse concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte 

activităţi extraşcolare ;  

o elevii care s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală și civică ; 

o Premiul de fidelitate pentru elevul/elevii care au înregistrat cea mai bună frecvență pe 

parcursul anului şcolar; 

o Absolvenţii claselor a XII-a vor primi diploma „Laurii anilor de liceu” dacă de-a lungul 

anilor de liceu au obţinut premii sau menţiuni la competiţiile la nivel național. 

6.37. Se vor acorda premii elevilor din învățământul gimnazial, liceal și profesional dacă 

au obținut primele trei medii generale pe clasă, dar nu mai mici de 9 (nouă) ; pentru 

următoarele 3 medii, dar nu mai mici de 8, se pot acorda menţiuni. 
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F. SANCȚIUNI  

 

 6.38. Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv 

cele ale prezentului Regulament de organizare și funcționare, vor fi sancţionaţi în funcţie de 

gravitatea acestora. Evidenţa sancţiunilor se ţine în caietul dirigintelui și se comunică în scris 

elevului/părintelui/tutorelui. Mustrarea scrisă, eliminarea pentru 3-5 zile, preavizul de exma-

triculare și exmatricularea se consemnează și în catalog. 

În caz de încălcare a prevederilor ROFUÎP, ale Statutului elevului și ale Regulamentului de 

organizare și funcționare, când este cazul, se anunţă urgent instituţiile abilitate care vor lua 

măsuri în vigoare, iar şcoala va aplica sancţiuni cf. legilor în vigoare. 

 

Nr.

crt 

Abaterea Sancțiunea Observații 

1 Nepăstrarea curățeniei, 

consumul de seminţe și  

gumă de mestecat în incinta 

școlii.  

Observație individuală. În cazul repetării abaterii – 

mustrare scrisă însoțită de 

scăderea notei la purtare cu 1 

punct. 

2 Nerespectarea regulilor de 

acces în spațiile școlare.  

Observația individuală. În cazul repetării abaterii – 

mustrare scrisă însoțită de 

scăderea notei la purtare cu 1 

punct 

3 Nepurtarea măștii în incinta 

școlii și instigarea celorlalți 

colegi la nepurtarea ei. 

Observația individuală, la 

repetare - mustrare scrisă 

însoțită de scăderea notei la 

purtare cu 3 puncte 

În caz de refuz, elevul este 

însoțit de gardian la izolator, se 

anunță conducerea și se 

informează părinții. 

3 Staționarea pe coridoare, în 

grupurile sanitare sau în 

curte (dacă nu au ore de 

sport  sau aşteaptă începutul 

orelor, pentru programul de 

după-amiază), după ce s-a 

sunat de intrare. 

Observația individuală. În cazul repetării abaterii - 

mustrare scrisă însoțită de 

scăderea notei la purtare cu 1 

punct. 

4 Fumatul în perimetrul şcolii, 

inclusiv grupurile sanitare. 

Observația individuală, la 

repetare - mustrare scrisă 

însoțită de scăderea notei la 

purtare cu 2 puncte; încălcarea 

repetată a abaterilor atrage 

după sine implicarea Poliției 

orașului Aleșd. 

Dirigintele urmărește aplicarea 

sancțiunii. 

Se aplică Legea 15/2016 

privind modificarea si 

completarea Legii 349/2002 

pentru prevenirea si 

combaterea efectelor 

consumului produseloor din 

tutun 

5 Frecventarea barurilor în 

timpul orelor de curs. 

Mustrare scrisă însoțită de 

scăderea notei la purtare cu 1 

punct; repetarea abaterii atrage 
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după sine sancționarea elevilor 

ori de câte ori este cazul. 

6 Jocurile de noroc. Mustrare scrisă însoțită de 

scăderea notei la purtare cu 2 

puncte. 

 

7 Utilizarea telefoanelor 

celulare în timpul orelor de 

curs şi a concursurilor şi 

realizarea de filmări în 

timpul pauzelor care aduc 

prejudiciu şcolii/persoanei. 
Mustrare scrisă cu scăderea 

notei la purtare cu 2 puncte. 

Aparatura se confiscă de către 

cadrul didactic. Înapoierea nu 

se face decât către 

părinte/tutore legal, indiferent 

de vârsta elevului. 

 

În cazul repetării abaterii, 

aparatura se  înapoiază doar la 

sfârșitul semestrului, până 

atunci fiind păstrată în seiful 

școlii. 

8 Prezenţa şi/sau utilizarea de 

orice alte 

accesorii/echipamente/dispo

zitive/aparate  

audio-video. 

9 Folosirea aparatelor 

electronice de înregistrare 

(telefon mobil, tabletă, 

cameră foto sau video, 

reportofon etc.) în incinta 

şcolii fără avizul unei 

persoane autorizate de 

conducerea şcolii. 

10 Consumul și 

comercializarea de droguri 

şi băuturi alcoolice în 

incinta şi în împrejurimile 

colegiului. 

Mustrare scrisă însoțită de 

scăderea notei la purtare la 

nota 4(patru) pentru elevii 

învățământului obligatoriu. 

Preaviz de exmatriculare 

însoțit de scăderea notei la 

purtare la nota 4 (patru) pentru 

elevii ciclului superior. 

Se vor anunța organele 

abilitate. 

11 Introducerea în perimetrul 

colegiului a oricăror tipuri 

de arme sau alte instrumente 

periculoase (muniţie, 

petarde, pocnitori etc.) care 

prin acţi-unea lor pot afecta 

integritatea fizică şi psihică 

a colectivului de elevi şi a 

personalului şcolii. 

12 Difuzarea de materiale cu 

caracter denigrator, obscen 

sau pornografic, indiferent 

sub ce formă și context la 

adresa scolii, a colegilor, a 

profesorilor,  a angajaților. 

Mustrare scrisă însoțită de 

scăderea notei la purtare la 

nota 4(patru). 

 

 

13 Ținuta indecentă (ținută Observație individuală și se În cazul repetării abaterii de 3 
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de plajă, decolteuri, topuri, 

minijupuri, pantaloni scurți, 

ținute transparente etc.).  

 

anunță dirigintele. 

În cazul repetării abaterii de 3 

ori, mustrare scrisă însoțită de 

scăderea notei la purtare cu 1 

punct. 

ori, dirigintele va contacta 

părinții/tutorii 

legali/reprezentanții legali ai 

elevilor. 

14 Gesturi obscene, sfidarea 

profesorului (calomnierea, 

neidentificarea la cerere, 

refuzul de a răspunde la 

solicitare sau a lua notițe, 

comportament ostentativ), 

jignire şi agresivitate în 

limbaj   faţă de colegi şi/sau 

personalul şcolii (cadre 

didactice, personal didactic 

auxiliar şi nedidactic), 

îmbrânceli, jocul cu apă, 

scuipatul în incinta şcolii, 

ameninţări la adresa 

colegilor sau a altor 

persoane, injurii, aruncare 

de obiecte și/sau apă pe 

geam etc. 

Mustrare scrisă însoțită de 

scăderea notei la purtare până 

la 3 puncte, în funcție de 

gravitatea faptei stabilită de 

către consiliul clasei.  

Pentru fiecare abatere repetată 

se scad câte 3 puncte din nota 

la purtare. 

15 Apelarea necuviincioasă a 

trecătorilor de la geamurile 

școlii. 

Mustrare scrisă însoțită de 

scăderea notei la purtare la 

nota  

4(patru). 

 

16 Implicarea în conflicte 

verbale, violență, bătaie, 

furt, bullying (fizic, 

emoțional, relațional) cyber 

bullying. 

Mustrare scrisă însoțită de 

scăderea notei la purtare  cu 2 

până  la 5 puncte, în funcție de 

gravitatea faptei. În cazul 

furtului dovedit mustrare scrisă 

însoțită de scaderea notei la 

purtare  la 1(unu) 

În cazul bătăilor cu consecințe 

grave,  

elevilor învățământului 

obligatoriu li se va scădea nota 

la purtare la 1, iar elevii 

ciclului superior vor fi 

exmatriculați. 

Se anunță poliția. DGASPC și 

alte organe abilitate. 

17 Pretinderea unor sume de 

bani nejustificate de la alți 

elevi, însusirea de obiecte și 

bunuri ,furtul . 

18 Accesul la documentele 

şcolare (cataloage, foi 

matricole, certificate de 

atestare profesională etc.), 

precum şi distrugerea 

acestora (cele amintite  și 

carnetul de elev). 

19 Prezentarea de certificate 

medicale sau motivări false. 
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20 Organizarea de acţiuni de 

protest care afectează 

desfăşurarea programului 

şcolii. 

21 Murdărirea pereţilor 

claselor, coridoarelor şcolii. 

Recuperarea sumelor necesare 

igienizării. 
Dirigintele este răspunzător 

pentru aplicarea sancțiunii. 

 
22 Deteriorarea şi/sau 

distrugerea  bunurilor şcolii. 

Recuperarea sumelor necesare 

înlocuirii bunurilor distruse. 

23 Părăsirea școlii în timpul 

orelor de curs fără aprobare. 

Absență nemotivată. Se aplică prevederile ROFUÎP 

/ Statutul elevului. 

Notă: Aceste sancțiuni se aplică și în cazul activităților extracurriculare organizate de 

școală chiar dacă nu se desfășoară în unitatea școlară. 

 

6.39.1 Pentru toţi elevii din învăţământul preuniversitar, la fiecare 10 absenţe nejustificate, 

pe semestru, din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe 

semestru la o disciplină/modul, va fi scăzută nota la purtare cu câte un punct, dar nu mai puţin de 

nota 2, în cazul învățământului obligatoriu. 

6.39.2 Sunt declarați amânați, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva 

situația școlară la una sau mai multe discipline de studiu/module dacă a absentat justificat sau nu 

la mai mult de 50% din numărul de ore de curs prevazute într-un semestru la 

disciplinele/modulele respective. 

6.40. Elevii din clasele XI-XII, conform Statutul elevului şi Regulamentului de organizare și 

funcționare, la 20 de absențe nejustificate/an școlar, sunt sancționați cu preaviz de exma-

triculare, iar la acumularea unui număr de 40 absențe nejustificate/an școlar, elevul este 

exmatriculat. 

6.41. Profesorii diriginți vor anunța familia cu privire la conduita elevului. 

6.42. Contestaţiile împotriva sancţiunilor se adresează în scris, de către părinte, Consiliului 

de administraţie în termen de 5 zile de la comunicarea sancţiunii. Contestaţia se depune la 

Secretariat şi se analizează în termen de 30 de zile. Hotărârea Consiliului de administraţie este 

definitivă. 

 

G. CONSILIUL ELEVILOR 

 

6.43. Fiecare clasă își va alege reprezentantul în Consiliul elevilor, o data pe an, la începu-

tul primului semestru. Votul este secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea repre-

zentantului lor. Profesorii nu au drept de vot și nici nu le este permisă influențarea deciziei 

elevilor.  

  6.44. Consiliul elevilor este structură consultativă și partener al colegiului și reprezintă 

interesele elevilor din învățământul preuniversitar la nivelul colegiului.  

6.45. Prin Consiliul elevilor, elevii își exprimă opinia în legătură cu problemele care îi 

afectează în mod direct. Consiliul elevilor funcționează în baza unui regulament propriu, adaptat 

la specificul și nevoile școlii, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul 

Național al Elevilor. 

6.46. Consiliul profesoral al colegiului desemnează un cadru didactic care va stabili legătu-

ra între corpul profesoral și Consiliul elevilor.  
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6.47. Consiliul elevilor își alege, prin vot, președintele, elev din învățământul liceal. 

Mandatul președintelui CE este de maximum 2 ani.  

6.48. Conducerea colegiului sprijină activitatea Consiliului elevilor, prin punerea la 

dispoziție a logisticii necesare desfășurării activității acestuia și a unui spațiu pentru întrunirea 

Biroului Executiv și a Adunării Generale a respectivului Consiliu al elevilor.  

 6.49. Adunarea generală a CE din cadrul colegiului este formată din reprezentanții claselor 

și se întrunește cel puțin o dată pe lună.  

 

H. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRAȘCOLARĂ 

 

  6.50. Activitatea educativă extrașcolară din cadrul colegiului se desfășoară în afara orelor 

de curs.  

6.51. Activitatea educativă extrașcolară din colegiu se poate desfașura fie în incinta unității 

de învățămant, fie în afara acesteia, în palate și cluburi ale copiilor, în cluburi sportive școlare, în 

baze sportive și de agrement, în spații educaționale, culturale, sportive, turistice, de divertisment.  

6.52. Activitățile educative extrașcolare pot consta în: proiecte și programe educative, con-

cursuri, festivaluri, expoziții, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediții, școli, 

tabere și caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, 

ateliere deschise etc.  

6.53. Pentru organizarea activităților extrașcolare sub forma excursiilor, taberelor, expedi-

țiilor și a altor activități de timp liber care necesită deplasarea din localitatea de domiciliu, 

trebuie să se respecte prevederile legale stabilite prin ordin al Ministrului Educației (OM 

3060/03.02.2014, cu modificările și completările ulterioare – Procedură excursii). 

6.54. Organizarea, coordonarea și evaluarea activității educative extrașcolare la nivelul 

colegiului este realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative 

școlare și extrașcolare. 

 

I. EVALUAREA REZULTATELOR ELEVILOR 
 
 6.55. Evaluarea rezultatelor la învăţătură ale elevilor se realizează în mod ritmic pe 

parcursul semestrelor, conform prevederilor Ministerului Educaţiei Naționale. Activitatea de 

evaluare ritmică va fi monitorizată şi prin Comisia de verificare a notării și frecvenței elevilor.  

 6.56. Notele se comunică elevilor clar, cu glas tare şi se trec în catalog şi în carnetul de 

elev de către profesorul care îi evaluează, în momentul acordării. 

 6.56.1. Rezultatul evaluării, exprimat prin calificativ, notă, punctaj, etc  nu poate fi folosit 

ca mijloc de coerciție, acesta reflectând strict rezultatele învățării, conform  prevederilor legale. 

 6.56.2. Pentru fraudă constatată la evaluările scrise, inclusiv la probele scrise din cadrul 

examenelor organizate la nivelul unității de învățământ,conform prezentului regulament, se 

acordă nota 1 sau, după caz, calificativul insuficient. 

 6.57. Numărul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota 

la teză, trebuie săfie cel puţin egal cu numărul de ore prevăzut în planul de învăţământ pe o 

săptămână, cu excepţia disciplinelor cu o oră pe săptămână, la care numărul minim de note este 

două. 

 6.58.Elevii în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin o notă în plus faţă de numărul 

de note date conform regulamentului, ultima notă fiind acordată, obligatoriu  în ultimele două 

săptămâni ale semestrului, cu condiția ca aceștia să fie prezenți la ore. 
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6.59. Elevul sau după caz părintele/tutorele legal, poate contesta rezultatul sau 

modalitatea de evaluare. Cadrul didactic respectiv are obligația de a justifica evaluarea în 

prezența directorului, a elevului și a părintelui. 

 6.60. Tezele se păstrează în şcoală până la sfârşitul anului şcolar şi pot fi consultate de 

părinţii elevilor, în prezenţa profesorului care predă disciplina respectivă. 

6.61. În alternativa educaţională Step by step, evaluarea elevilor se realizează ritmic pe 

parcursul anului şcolar prin analiza fişelor de lucru realizate de-a lungul săptămânii. În urma 

acestei analize sunt selectate fișele reprezentative, pentru a fi incluse în portofoliul elevilor. 

Evaluarea se realizează şi prin consemnarea progresului şi a competenţelor dobândite de elevi în 

caietele speciale de evaluare. 

 

J. ÎNCHEIEREA  SITUAŢIEI  ŞCOLARE 
 
 6.62. La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, profesorii au obligaţia să 

încheie situaţia şcolară a elevilor. 

 6.63. Elevii pot să nu frecventeze orele de religie cu acordul scris al părintelui. Situația 

școlară anuală se încheie fără disciplina religie. 

6.64. Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva 

situaţia şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive: 

- au absentat motivat sau nemotivat la cel puţin 50% din numărul de ore precizat într-un 

semestru la disciplinele respective; 

- au fost scutiţi de frecvență de către directorul colegiului în urma unor solicitări oficiale, 

pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi 

sportive, interne şi internaţionale; 

- au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări; 

- nu au un număr suficient de note necesar pentru încheierea mediilor la disciplinele/ 

modulele respective, consemnate în catalog de către cadrul didactic, din alte motive decât 

cele de mai sus. 

 6.65. Pentru elevii scutiţi medical de efort fizic, se va avea în vedere articolul 112, 

ROFUIP 5447/31.08.2020. 

 6.66. Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele 

patru săptămâni de la revenirea la școală. Încheierea situației școlare a elevilor se face pe baza 

notelor consemnate în rubrica semestrul I, datate la momentul evaluării. 

Dacă elevul nu se prezintă la şcoală pentru a-şi încheia situaţia şcolară pe primul 

semestru la cel puţin o disciplină/modul, fără motive foarte întemeiate şi semnalate din timp 

conducerii şcolii de către părinţi, elevii vor fi declaraţi repetenţi cu drept de reînscriere în 

unitatea noastră de învăţământ. Situaţia se analizează de către Consiliul clasei și Consiliul 

profesoral. 

 6.67. Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al II-lea sau amânaţi 

anual se face într-o perioadă stabilită de conducerea unităţii de învăţământ, înaintea sesiunilor de 

corigenţe, cf. metodologiei privind desfăşurarea examenelor în unitatea de învăţământ.  

Elevii amânaţi care nu promovează se pot prezenta la sesiunea de corigenţe. Elevii din 

învăţământul obligatoriu care nu se prezintă la examenele de încheiere pe semestrul al II-lea/an 

până la începerea anului şcolar următor, cu toate măsurile întreprinse de diriginte/directori vor fi 

declaraţi repetenţi cu drept de reînscriere în anul şcolar următor. 
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        6.67.1. Elevii declarați amânați anual din clasa pregătitoare, respectiv din clasa I care nu 

se prezintă în sesiunile de examinare sunt reinscriși în clasa pentru care nu s-a incheiat situația 

școlară. 

 6.68. Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi precum și programul de 

desfăşurare a examenelor de corigenţă se comunică, părinţilor/tutorilor legali, în cel mult 10 zile 

de la încheierea fiecărui semestru/an şcolar. 

 6.69. Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, se comunică părinţilor/tutorilor legali progra-

mul de desfăşurare a examenelor de corigenţă sau perioada de încheiere a situaţiei şcolare. 

6.70. Elevii corigenți sau amânați care nu se pot prezenta la examene din motive 

temeinice, dovedite cu acte, depuse în cel mult 7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt 

examinați la o dată ulterioară, stabilită de Consiliul de Administrație, dar nu mai târziu de 

începerea cursurilor noului an școlar (art. 134 ROFUIP).  

6.71. Situaţia şcolară anuală a tuturor elevilor, cu specificarea mediei generale, se 

afişează la avizierul şcolii în termen de 3 zile de la încheierea cursurilor anului şcolar. 

6.72. În alternativa educaţională Step by step, încheierea situaţiei şcolare constă în 

completarea caietului de evaluare specific alternativei, pentru fiecare elev. Aici se înregistrează 

nivelul de dobândire a competenţelor vizate de programele şcolare. Părintele semnează de luare 

la cunoştinţă, în urma unei discuţii personale cu cadrul didactic al clasei. 

 

K. EXAMENELE ORGANIZATE LA NIVELUL COLEGIULUI  

 

6.73. Examenele organizate de unităţile de învăţământ sunt: 

o Examenul de corigenţă, pentru elevii declaraţi corigenţi la încheierea cursurilor anuale şi 

pentru elevii declaraţi corigenţi după susţinerea examenelor din sesiunea pentru elevii 

amânaţi; 

o Examenul de încheiere a situaţiei şcolare, pentru elevii declaraţi amânaţi pe semestrul al 

II-lea sau anual; perioada de desfăşurare a examenelor pentru elevii declaraţi amânaţi pe 

semestrul al II-lea sau anual se stabileşte de către director; aceste examene se desfăşoară 

înaintea examenelor de corigenţă; 

o Examenul de diferenţe, pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este 

condiţionată de promovarea unor astfel de examene. Disciplinele la care se dau examene 

de diferenţă sunt cele prevăzute în trunchiul comun al specializării clasei şi care nu au 

fost studiate de candidat. În acest caz se dă examen separat pentru fiecare an de studiu. 

Comisia de curriculum va stabili disciplinele din care se vor susţine diferenţe, pentru 

toate situaţiile posibile din punctul de vedere al profilurilor/specialităţilor. Desfășurarea 

examenelor de diferență are loc, de regulă, în perioada vacanțelor școlare. Nu se susțin 

examene de diferențe pentru disciplinele din CDȘ/CDL. 

o Organizarea, în cadrul colegiului, a examenelor și evaluărilor naționale se face conform 

metodologiilor aprobate prin ordin al Ministrului Educației. 

 6.74. Profesorii examinatori se obligă să cunoască şi să respecte ROFUÎP, art. 132 -136. 

 

L. TRANSFERUL ELEVILOR   

 

6.75. Transferul elevilor se realizează respectându-se ROFUÎP şi prezentul Regulament de 

organizare și funcționare.  
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6.76. Transferul elevilor se face cu aprobarea Consiliului de administrație al colegiului la 

care se solicită transferul și cu avizul consultativ al Consiliului de administrație al unității de 

învățământ de la care se transferă. 

6.77. În învățământul primar și gimnazial, precum și în învățământul liceal, postliceal, dual 

și profesional elevii se pot transfera de la o grupă/clasă la alta, în aceeași unitate de învățământ 

sau de la o unitate la alta, în limita efectivelor maxime de elevi la grupă/clasă.  

6.78. În învățământul profesional, liceal sau postliceal, inclusiv în învățământul dual, 

aprobarea transferurilor la care se schimbă filiera, domeniul de pregătire, 

specializarea/calificarea profesională, este condiționată de promovarea examenelor de diferență 

6.79. Transferul elevilor în timpul anului şcolar este permis numai pentru situaţiile 

prevăzute în ROFUÎP, art.144 alin. 4. 

6.80.1. În cadrul învățământului profesional cu durată de 3 ani, elevii de la clasa a IX-a se 

pot transfera numai după primul semestru dacă media lor de admitere este cel puțin egală cu 

media ultimului admis la calificarea profesională la care se solicită transferul; în situații medicale 

deosebite, elevii din clasa a IX-a a învățământului profesional cu durată de 3 ani, pot fi 

transferați și în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia pe baza avizului 

Comisiei medicale județene, cu respectarea condiției de medie menționate anterior.  

6.81. Cererile de retragere a dosarelor sunt analizate, de regulă, în Consiliul de adminis-

traţie.  

6.82. Consiliul de administraţie nu va aproba transferul elevilor la alte şcoli dacă numărul 

de elevi/clasă poate scădea sub 20; excepţiile pot fi cazuri foarte bine justificate. 

6.83. În cadrul învătamantului liceal, elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după 

primul semestru, dacă media lor de admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la 

specializarea la care se solicita transferul; în situaţii medicale deosebite, pe baza avizului 

comisiei medicale judeţene, acolo unde există, sau a documentelor medicale justificativ și în 

situațiile excepționale prevăzute la articolul 144 alin. 4, elevii din clasa a IX-a a învăţământului 

liceal pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de începerea acestuia, cu 

respectarea condiției de medie menţionate anterior și în limita efectivelor maxime la clasă, 

stabilite de lege. 

6.84. După aprobarea transferului, unitatea de învățământ primitoare este obligată să 

solicite situația școlară a elevului în termen de 5 zile lucrătoare. 

 

VII. PARTENERI EDUCAȚIONALI 

 

A. DREPTURILE PĂRINȚILOR/ TUTORILOR/ SUSȚINĂTORILOR 

LEGALI 

 

7.1.   Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să cunoască 

situația școlară și alte informații numai referitoarer la propriul copil.  

7.2.   Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are acces în incinta unității de 

învățământ dacă:  

   a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuție cu un cadru didactic sau cu directorul  

unității de învățământ;  

   b) desfășoară activități în comun cu cadrele didactice;  

   c)depune o cerere/alt document la Secretariatul unității de învățământ;  
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   d)participă la întâlnirile programate cu cadrele didactice; 

   e) participă la acțiuni organizate de asociația de părinți. 

7.3.   Părinții, tutorii sau susținătorii legali au dreptul să se constituie în asociații cu personalitate 

juridică, conform legislației în vigoare. În școala noastră funcționează Asociatia Părinților „PRO 

DIDACTICUMˮ constituită conform legislației în vigoare. 

7.4. Părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite rezol-

varea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuții amiabile, cu 

personalul școlii. În situația în care discuțiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, 

părintele, tutorele sau susținătorul legal adresează o cerere scrisă conducerii unității de învăță-

mânt. În cazul în care au fost parcurse etapele menționate mai sus, fără rezolvarea stării conflic-

tuale, părintele, tutorele sau susținătorul legal al copilului/elevului are dreptul să solicite 

rezolvarea situației la Inspectoratul Școlar.  
 

B.  ÎNDATORIRILE PĂRINȚILOR, TUTORILOR SAU SUSȚINĂTORILOR LEGALI 

 

7.5. Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a asigura 

frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea 

elevului, până la finalizarea studiilor. În caz contrar, se vor aplica prevederile ROFUIP-

ART.162. 

7.5.1.Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, în perioada 

învățământului obligatoriu este sancționat, conform legislației în vigoarea cu amenda cuprinsă 

între 100 lei și 1000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității, art. 162 alin. 2. 

7.6. Părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legă-

tura cu profesorul pentru învățământul primar/învățătorul/dirigintele. 

7.7. Părintele, tutorele sau susținătorul legal răspunde material pentru distrugerile bunurilor din 

patrimoniul unității, cauzate de elev. 

 

C.COMITETUL DE PĂRINȚI 

 

7.8. În școala noastră, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înființează și funcționează comitetul de 

părinți având atribuțiile prevăzute de ROFUIP ART.167. 

7.8.1. Convocarea adunării generale pentru alegerea Comitetului de părinți are loc în 

primele 15 zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar. 

7.8.2. Consiliul reprezentativ al părinților, dacă nu întrunește cvorumul de 2/3 din 

numărul total al membrilor, reconvoacă ședința pentru o dată  ulterioară. 

7.9. La nivelul claselor primare Step by step, comitetele de părinţi, în colaborare cu Asociaţia 

Părinţilor Pro Didacticum „Alexandru Roman” aprobă şi gestionează fondurile necesare funcţi-

onării în condiţii optime a alternativei educaţionale care funcţionează în şcoala noastră. 

 

D.CONTRACTUL EDUCAȚIONAL 

 

7.10. Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” încheie cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, în 

momentul înscrierii elevilor, în registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt 

înscrise drepturile și obligațiile reciproce ale părților. Contractul educațional se încheie în două 

exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau susținătorul legal, altul pentru unitatea de 

învățământ și îți produce efectele de la data semnării. 
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E. ȘCOALA ȘI COMUNITATEA. PARTENERIATE/PROTOCOALE ÎNTRE 

UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ALȚI PARTENERI EDUCAȚIONALI 

 

7.11. Școala noastră colaborează cu autoritățile Administrației publice locale, precum și cu 

reprezentanți ai comunității locale în vederea atingerii obiectivelor unității de învățământ. În 

acest scop se pot realiza parteneriate cu asociații, fundații, instituții de educație și cultură, orga-

nisme economice și organizații guvernamentale și nonguvernamentale sau alte tipuri de organi-

zații, în interesul beneficiarilor direcți ai educației.  

 Parteneriatele au drept   scop derularea unor activități/programe educaționale în vederea 

atingerii obiectivelor educaționale stabilite de unitatea de învățământ. 

7.12.   Școala încheie parteneriate și protocoale de colaborare cu agenții economici, în vederea 

derulării orelor de instruire practică. Protocolul conține prevederi clare cu privire la responsa-

bilitățile părților, referitoare la asigurarea securității elevilor și a personalului școlii, respectarea 

normelor de sănătate și securitate în muncă, asigurarea transportului la și de la agentul economic, 

durata activităților, drepturile și îndatoririle elevilor, utilizarea fondurilor realizate, cu 

respectarea prevederilor legale în vigoare.  
  

 

VIII.DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

 

8.1. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării 

examenelor/evaluărilor naționale. 

8.1.1.Constitue  abatere  disciplinară  implicarea  copiilor/elevilor sau a personalului 

din unitatea de învățământ, în strângerea/gestionarea fondurilor. 

8.2.  În școală, fumatul este interzis, conform prevederilor legislației în vigoare.  

8.3. În școală se asigură dreptul fundamental la învățătură și este interzisă orice formă de 

discriminare a elevilor și a personalului din unitate  

8.4.Prezentul Regulament de organizare și funcționare al Colegiului Tehnic „Alexandru 

Roman” - Aleșd intră în vigoare începând cu data de 08.11.2021 şi este valabil până la elaborarea 

unuia nou, dar nu mai târziu de 15 octombrie a anului şcolar următor, conform legii,  şi este obli-

gatoriu a fi respectat de întreg personalul angajat al şcolii, elevi şi părinţi/tutori legali ai acestora. 

8.5.Prezentul Regulament de organizare și funcționare poate suferi modificări, la nevoie, dar 

numai cf. Legilor specifice. 

8.6. Regulamentulde organizare și funcționare se va afişa în sala profesorală şi pe site-ul şcolii, 

la Informaţii utile. 

 

8.7. La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziție 

contrară se abrogă 
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Anexa 1 

Atribuțiile profesorului de serviciu 

 

1. Profesorul de serviciu are obligația de a se prezenta la școală cu cel puțin 15 minute 

înaintea începerii cursurilor (745). 

2. Organizează serviciul pe școală și prezintă elevilor de serviciu sarcinile pe care le au în 

timpul serviciului. 

3. Supraveghează starea de disciplină a elevilor în timpul pauzelor. 

4. Supraveghează să nu se exercite presiuni și amenințări asupra elevilor. 

5. La sfârșitul cursurilor va verifica din nou cataloagele și le va asigura securitatea. 

6. Se aduc toate cataloagele din cele 3 corpuri de clădire, după terminarea orelor. 

7. Anunță conducerea școlii și concomitent organele de ordine și de intervenție în cazul 

producerii unor evenimente deosebite (furturi, incendii, amenințări prin telefon, cazuri 

urgent medicale etc.) 

8. Întocmește la sfârșitul programului un proces-verbal în care consemnează modul în care 

s-a desfășurat programul și evenimentele deosebite care au avut loc în timpul serviciului 

9. Neregulile semnalate vor fi consemnate în caietul profesorului de serviciu 

NOTĂ:  

 Fiecare profesor are obligația de a merge la oră cu catalogul pe care nu-l va înmâna altei 

persoane, nici din școală, nici din afara ei. 

 Profesorii, profesorii-ingineri și maiștrii instructori vor completa zilnic în Condica de 

prezențǎ, activitatea desfǎșurată. 
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Anexa 2 

SANCȚIUNILE CADRELOR DIDACTICE 

 

NR. 

CRT 
ABATEREA SANCȚIUNEA OBSERVAȚII 

1 
Nepredarea la timp a documentelor 

de proiectare. 

Penalizare cu 2 puncte la 

evaluarea anuală, dome-

niul proiectarea 

activității. 

 

2 

Neimplicarea/neparticiparea 

programului în organizarea 

activităţilor din Şcoala altfel. 

Penalizarea cu 3 puncte 

la evaluarea anuală, do-

meniul managementul 

clasei de elevi. 

În cazul repetării a-

baterii, diminuarea 

salariului în confor-

mitate cu Codul mun-

cii. 

3 Întârziere repetată la ore. 

Penalizarea cu 3 puncte 

la evaluarea anuală, 

domeniul realizarea 

activităților didactice. 

 

4 

Neefectuarea orelor din orar sau a 

suplinirilor care apar în cererile de 

învoire. 

Ora nu se plătește sau 

diminuarea salariului în 

conformitate cu Codul 

muncii. 

 

5 

Jignirea repetată și dovedită a 

elevilor, dacă abaterea se repetă 

mai mult de 3 ori. 

Penalizarea cu 3 puncte 

la evaluarea anuală, do-

meniul managementul 

clasei de elevi. 

 

6 
Neconsemnarea absențelor elevilor 

la clasă. 

Penalizarea cu 2 puncte 

la evaluarea anuală, do-

meniul managementul 

clasei de elevi. 
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7 
Motivarea nejustificată a absențelor 

de către profesorii diriginți. 

Penalizarea cu 2 puncte 

la evaluarea anuală, do-

meniul managementul 

clasei de elevi. 

 

8 Neefectuarea serviciului pe școală. 

Penalizarea cu 2 puncte 

la evaluarea anuală, do-

meniul managementul 

clasei de elevi. 

În cazul repetării a-

baterii, diminuarea 

salariului în confor-

mitate cu Codul mun-

cii. 

9 

Nerespectarea ritmicității notării 

sau a notării în ultimele două săp-

tămâni ale semestrului pentru elevii 

amenințați cu corigența. 

Penalizarea cu 3 puncte 

la evaluarea anuală, do-

meniul evaluarea rezul-

tatelor învățării. 
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