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Capitolul I.

DISPOZIŢII GENERALE

ART. 1. Regulamentul de Ordine Interioară (ROI) al Colegiului N. Titulescu Braşov a fost elaborat în
conformitate cu prevederile Legii Învăţământului nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
ale Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (ROFUIP) nr.
5115/15.12. 2014 cu modificările din O.M. nr. 4106/11.06.2010 şi ale Contractului Colectiv de Muncă
şi Codului Muncii.

ART. 2. Alături de documentele sus-menţionate, el constituie documentul de bază ce reglementează
funcţionarea tuturor compartimentelor din şcoală.

ART. 3. Aprobat prin hotarârea Consiliului de Administraţie din data de 25 februarie 2015
Prezentul regulament va fi respectat de tot personalul unităţii de învăţământ (didactic, didactic
auxiliar nedidactic), de elevi şi părinţi care vin în contact cu Colegiul N. Titulescu Braşov.

ART. 4. În România, potrivit art. 32 din Constituţia României, statul garantează fiecărui cetăţean
dreptul la educaţie, indiferent de sex, de rasă, de naţionalitate, de apartenenţă politică sau religioasă,
fără restricţii care ar putea constitui o discriminare sau segregare.
ART. 5. Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul Colegiului N. Titulescu Braşov se desfăşoară
potrivit principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu privire la Drepturile
copilului şi potrivit actelor normative generale şi speciale.
ART. 6. Elementele distinctive ale Colegiului N. Titulescu Braşov sunt: sigla şi antetul şcolii, ziua şcolii
(omagierea lui TITULESCU - în cursul lunii martie-aprilie, legat de perioada Şcoala Altfel), site-ul
şcolii, sacoul negru, pantalonul-fusta gri, ecusonul pentru elevi şi revista şcolii.
4
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ART. 7. Regulamentul de ordine interioară (ROI) a fost elaborat de Consiliul de Administraţie în
conformitate cu prevederile Art. 1 din R.O.F.U.I.P. Potrivit art. 2 aliniat (2) din R.O.F.U.I.P. prezentul
ROI conţine prevederi specifice personalităţii Colegiului N. Titulescu Braşov.

Capitolul II
ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

Forme de învăţământ

ART. 8. La Colegiul N. Titulescu Braşov se organizează cursuri ale învăţământului preuniversitar, după
cum urmează:
a) învîţământ liceal – cursuri de zi – clasele IX-XII
b) învăţământ liceal – cursuri serale – clasele XI-XIII
c) învăţământ liceal – cursuri cu frecvenţă redusă (FR) – clasele IX-XIII
ART. 9. Numărul de clase pe nivel de ani de studiu şi forme este stabilit prin decizia Consiliului
profesoral sub forma Proiectului planului de şcolarizare care va fi supus spre aprobare I.Ş.J. Braşov şi
MECS.

ART. 10. Formaţiunile de studiu cuprind clase sau grupe conform prevederilor Legii 1/2011. Activitatea
de învăţământ pe grupe de studiu se reglementează prin ordin MECS; în anul şcolar 2014-2015 este
organizat învâţământ pe grupe la clasele de matematică-informatică (orele de laborator de informatică)
şi la orele de limbi moderne (la clasele cu 1/2 din efectiv de intensiv lb.engleză respectiv flb.ranceză ).

Criterii de constituire a claselor

ART. 11. La învăţământul liceal de zi, în cadrul aceluiaşi profil/specializare, clasele se constituie în
funcţie de oferta educaţională a colegiului, de opţiunile elevilor (conform Metodologiei de admitere în
5
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cursul inferior al liceului emis de MECS) şi de limbile moderne care se studiază în unitatea şcolară;
pentru a evita împărţirea excesivă a elevilor pe grupe de studiu a unei limbi moderne, cu acordul elevilor
şi părinţilor, conducerea şcolii poate interveni pentru inversarea ordinii de studiere a celor două limbi
moderne şi chiar pentru schimbarea uneia dintre limbile moderne în cazul în care numărul elevilor este
prea mic/limbă modernă şi nu se justifică angajarea unui nou profesor de limbă modernă.
ART. 12. La învăţământul liceal seral şi FR se constituie clasele în funcţie de oferta educaţională
aprobată (pe profiluri şi specializări) şi în funcţie de cererile de înscriere ale elevilor, în limita numărului
de elevi/clasă prevăzut de legislaţia în vigoare.
ART. 13. În fiecare an şcolar, după constituirea claselor (în luna octombrie), se solicită aprobarea de la
I.Ş.J. Braşov pentru clasele cu efectiv redus sau cu efective peste normativele legale.
Programul şcolii

ART. 14. La Colegiul N. Titulescu Braşov cursurile se desfăşoară în două schimburi :
-

între orele 8,00 şi 14,00 (15,00) – pentru învăţământul liceal de zi

-

între orele 16,00 şi 20,00 (21,00) – pentru învăţământul liceal seral şi cu FR- (cursurile claselor cu FR se
desfăşoară conform Metodologiei în vigoare)

ART. 15. Ora de curs este de 50 de minute cu o pauză de 10 minute după fiecare oră. În schimbul de
dimineaţă, după a treia oră de curs, este o pauză de 20 de minute (pauza mare). Aceste repere orare sunt
asumate de profesori şi elevi prin respectarea procedurilor ,,Respectarea timpului alocat orei de curs şi
pauzei” (profesori) şi ,,Respectarea timpului alocat orei de curs şi pauzei” (elevi).
ART. 16. În situaţii speciale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi
modificată, la propunerea bine fundamentată a Consiliului de Administraţie al şcolii şi cu aprobarea
I.Ş.J. Braşov.
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ART. 17. Repartiţia sălilor de clasă se actualizează în fiecare an şi constituie anexă la prezentul ROI.

ART. 18. Programul de lucru, pe compartimente, este următorul:
Secretariat

luni - vineri 7.30 – 15.30 (secretar şef)
luni, miercuri, vineri – 7,30 – 15,30 (secretar )
marţi şi joi 10,00-18.00 (secretar)

Bibliotecă

luni, miercuri, joi, vineri 7.30-15.30
marţi 10.00-18.00

Contabilitate

luni-vineri 8.00-16.00

Administrativ

luni-vineri 7.00-15.30

Îngrijitori

luni-vineri 7.30-21.30 (în scimburi săptămânale)

Portari

luni-duminică 24 de ore, conform planului de pază şi planificării lunare

ART. 19. Orarul şcolii se întocmeşte de către o comisie numită de director, se discuta în CA şi se aprobă
de director.
ART. 20. Este interzisă scoaterea elevilor de la ore şi sancţionarea elevilor prin -dare afară- de la oră.

ART. 21. În caz de alarmă, profesorul de serviciu lansează semnalul sonor de avertizare (la soneria
şcolii; scurt-lung-scurt); evacuarea elevilor are loc sub supravegherea şi împreună cu profesorii de la
clasă (conform instruirii semnate şi în baza planurilor de evacuare existente în fiecare sală şi pe
coridoare).
ART. 22. Ordinea şi disciplina în şcoală este asigurată de către conducerea şcolii, profesorii de serviciu
şi personalul didactic şi nedidactic, cu sprijinul elevilor de serviciu pe şcoală.
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Capitolul III

CONDUCEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Directorul
ART. 23. (1)Consiliul de administrație este organul de conducere al Colegiul N. Titulescu Braşov.
Directorul unității de învățământ este președintele consiliului de administrație şi este direct subordonat
I.Ş.J.Braşov.
(2)Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu atribuțiile
conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ, cu
prevederile (ROFUIP) nr. 5115/15.12.2014
(3)Totalitatea cadrelor didactice dintr-o unitate de învățământ constituie Consiliul profesoral al unității
de învățământ. Directorul este președintele consiliului profesoral și prezidează ședințele acestuia..
(4)În activitatea sa, directorul este ajutat de un director adjunct şi de un consilier educativ, aflaţi în
subordinea sa directă.
ART. 24. Drepturile, obligaţiile şi atribuţiile directorului colegiului sunt cele prevăzute în Legea nr.
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în actele normative elaborate de M.Ed.C.S., în
dispoziţiile I.Ş.J. , în art. 21-25 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar nr. 5115 / 15.12.2014, precum şi de cele ale prezentului Regulament de Ordine Interioară.
ART. 25. Directorul asigură aplicarea în activitatea şcolii a prevederilor Legii învăţământului, a
Statutului personalului didactic, precum şi a regulamentelor, notificărilor, instrucţiunilor elaborate de
M.E.C.S. şi a dispoziţiilor I.Ş.J. Braşov
ART. 26. Directorul elaborează Proiectul de dezvoltare a şcolii, oferta educaţională a şcolii, Programul
managerial şi planurile operaţionale, precum şi analize semestriale ale procesului instructiv-educativ şi
ale tuturor compartimentelor şcolii, pe baza raportului șefilor de comisii metodice.
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ART. 27. Drepturile şi obligaţiile directorului Colegiul N. Titulescu Braşov sunt cele prevăzute în
Legea 1/2011, în actele normative elaborate de MECS, în dispoziţiile I.Ş.J. Braşov, precum şi în
ROFUIP, în prezentul Regulament de ordine interioară, în contractul managerial şi în fişa postului
elaborate de I.Ş.J. Braşov.

ART. 28. În conformitate cu art.22, aliniatul 7 din ROFUIP, directorul are dreptul de a delega o parte
din atribuţiile sale directorului adjunct prin fişa postului şi a prezentului regulament, iar acesta are
obligaţia de a le îndeplini. Directorul întocmeşte anual, fişa postului şi delegarea de sarcini pentru
directorul adjunct, până la 1 octombrie.

Directorul adjunct
ART. 29. Drepturile şi obligatiile directorului adjunct al Colegiul N. Titulescu Braşov sunt cele
prevazute în Legea1/2011, în actele normative elaborate de MECS, în dispoziţiile I.Ş.J. Braşov, în
ROFUIP, în prezentul Regulament de ordine interioară, fişa postului-delegarea de sarcini şi în deciziile
şi notele de serviciu ale directorului şcolii.

ART. 30. Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu art. 26-29 din ROFUIP, fiindui delegate prin fişa postului atribuţii în plan instructiv-educativ şi în plan administrativ.
ART. 31. Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea după un plan managerial propriu şi prezintă
directorului şi, prin acesta Consiliului Profesoral şi de Administraţie rapoarte de activitate proprii,
semestrial şi anual. Răspunde de desfăşurarea procesului instructiv-educativ din şcoală şi monitorizează
calitatea acestuia.
ART. 32. Directorul adjunct elaborează instrumente interne de îndrumare şi control. Coordonează
activitatea consilierului educativ aflat sub directa sa subordonare.

9
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ART. 33. Directorul adjunct are dreptul de semnătură, cu excepţia dreptului de a semna documente
contabile şi acte de studii, răspunzând de exercitarea acestui drept.
ART. 34. În absenţa directorului asigură conducerea curentă a şcolii, răspunzând de deciziile luate, care
vor fi aduse la cunoştinţa directorului cu promptitudine la întoarcerea acestuia.
ART. 35. Directorul adjunct se subordonează direct directorului şcolii, care îi elaborează fişa postului, îi
evaluează activitatea şi acordă calificativul anual. Pentru directorul adjunct perioada concediului anual
de odihnă este aprobată de directorul şcolii.
Coordonatorul pentru proiecte şi programe şcolare şi extraşcolare – consilier educativ
ART. 36. (1) Consilierul educativ al unității de învățământ este desemnat de Consiliul profesoral și are
drept sarcină stabilrea legăturii între corpul profesoral și consiliul elevilor. El se subordonează
directorului adjunct al şcolii, răspunzând de domeniul educativ şcolar şi extraşcolar, având atribuţiile:
• Coordonează activitatea educativă a diriginţilor, elaborând programe educative anuale şi
semestriale ale acestor activităţi
• Planifică manifestările cultural-artistice ale claselor. Selecţia elevilor şi a formaţiilor artistice
reprezentative ale şcolii va fi făcută de către profesorii de specialitate/ specialităti conexe.
• Asigură vizionarea de către elevi a unor spectacole adecvate vârstei lor.
• Coordonează prin responsabilii din subordine activitatea extracurriculară sportiv-turistică a
elevilor.
• Sprijină colectivele de elevi şi cadre didactice în realizarea de programe educative naţionale,
participarea la concursuri, simpozioane, la realizarea de programe de parteneriat cu şcoli din
Braşov, România şi Uniunea Europeană.
• Colaboreaza cu biblioteca şcolii în vederea organizarii de activităţi de prezentare de cărţi,
întâlniri cu personalităţi în diferite domenii, expoziţii de cărţi, reviste, etc.
• Organizează cu sprijin competent de specialitate, întâlniri pe teme de circulaţie, SU şi
SSM.,medicina şi igiena alimentaţiei, combaterea consumului de alcool, tutun şi droguri.
10
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• Îndrumă activitatea Consiliului consultative al elevilor, format din liderii elevilor din fiecare
clasă.
(2) Consilierul educativ este în același timp și Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și
extrașcolare naționale, fiind desemnat prin decizia directorului.
(3) Coordonatorul pentru proiecte și programe internaționale este un cadru didactic desemnat prin decizia
directorului.

Responsabilii de catedre
ART. 37. Atribuţiile şefilor de comisii şi catedre metodice sunt cele prevăzute de art. 56-58 din
ROFUIP nr. 5115/15.12.2014 la care se adaugă alte atribuţii specifice şcolii:
-Ţin evidenţa activităţii membrilor comisiei catedrei şi conduc şedintele lunare.
-Asigură studierea manualelor alternative, programelor şcolare şi întocmirea planificărilor, pe care le
avizează şi le predă la timp conducerii şcolii, răspunzând de corectitudinea întocmirii lor.
-Îndrumă activitatea de păstrare şi modernizare a materialului didactic, şi de folosirea mijloacelor de
învăţământ în lec ţii.
-Informează conducerea şcolii cu privire la participarea cadrelor didactice la şedinţele cercului
pedagogic, precum şi cu problematica dezbătută la aceste cercuri.

Responsabilii de comisii de lucru

ART. 38. (1) În funcţie de tipul comisiei îndeplinesc atribuţii conforme cu legislaţia în vigoare. Fiecare
comisie de lucru întocmeşte un plan de activitate semestrial. Responsabilii acestor comisii răspund în
faţa Consiliului de administraţie de buna funcţionare a activităţii comisiilor.
(2) La nivelul fiecărei unități de învățământ funcționează Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în
mediul școlar
(3) La nivelul unităților de învățământ se constituie, prin decizia directorului, dată în baza hotărârii consiliului de
administrație, Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității

(4) La nivelul unităților de învățământ se constituie, prin decizie a directorului, în baza hotărârii
Consiliului de administrație, Comisia de control managerial intern, în conformitate cu prevederile
Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern/
11
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managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru
dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare.
(5) La nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie din România se înfiinţează Comisia pentru
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii CEAC (conform OUG 75/2005 şi Lg. 87/2006 cu modificările şi
completările ulterioare). Organizaţia furnizoare de educaţie elaborează şi adoptă propria strategie şi
propriul regulament de funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii.
(6)Membrii comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii nu pot îndeplini funcţii de conducere în
instituţia respectivă, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă. Activitatea membrilor
comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerată, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Atribuţiile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt:
-

elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a

calităţii, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor
prevăzute la art. 10 (OUG 75/2005)
-

elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia

respectivă. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare şi este pus la
dispoziţie evaluatorului extern;
-

elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;

-

cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi

organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii.

Profesorii
ART. 39. Funcţiile, competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile personalului didactic sunt
reglementate de Legea învăţământului nr. 1/2011, de ROFUIP nr. 5115/15.12.2014, precum şi de Fişa
individuală a postului elaborată de M.E.C.S. Prezentul regulament face unele precizări şi adăugiri faţă
de legile mai sus amintite.

ART. 40. Profesorii vor respecta:
-programul stabilit în orarul şcolii, venind la program cu cel puţin 10 minute înaintea începerii primei
12
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ore din programul propriu.
-în şcoală profesorii trebuie să aibă un comportament demn, civilizat în relaţiile cu colegii, elevii şi
părinţii acestora; în relaţiile cu părintii elevilor, dau dovadă de corectitudine şi principialitate,
respingând în mod politicos încercările de intimidare.
-asigură parcurgerea materiei prevăzute de programa şcolară pe baza planificarilor calendaristice
elaborate semestrial, planificări care vor fi predate la termenul stabilit de conducerea colegiului;
responsabilul comisiei sau al catedrei metodice le va prelua pentru vizare.
-participă la şedințele Consiliului Profesoral, la activităţile metodice organizate de şcoală, la cercurile
pedagogice, consfătuiri, cursuri de perfecţionare.
-organizează activităţi de pregătire suplimentară a elevilor pentru olimpiade, concursuri şi examene în
şcoală fără percepere de taxe.
-în procesul de instruire, profesorul are dreptul să-şi aleagă strategiile didactice pe care le va anunţa în
comisiile metodice, urmând să le aplice cu acordul acestora.
-organizează activităţi extracurriculare cu caracter ştiinţific, tehnic, cultural-artistic, sportiv-turistic sau
recreativ din proprie iniţiativă sau la solicitarea elevilor şi a părinţilor.
-desfăşoară activităţi de orientare şcolară şi profesională a elevilor, colaborând cu familia şi cu Centrul
Judeţean de Asistenţă Psiho-pedagogică.
-participa în comisiile de examinare stabilite de şcoală sau I.Ş.J. Braşov în calitate de evaluator,
supraveghetor, membru etc.
-urmăresc zilnic starea de sănatate a elevilor, semnalând cazurile de îmbolnaviri.
-semnează condica de prezenţă a cadrelor didactice la sosirea în şcoală.
-răspund, împreună cu elevii clasei, de integritatea bunurilor şi mobilierul sălilor de clasă luate în
primire cu proces verbal la începutul anului şcolar.
-nu vor scoate din şcoala obiecte de inventar pentru folosirea lor în interes personal.
-completează conform instrucţiunilor catalogul clasei şi păstrează un aspect îngrijit al acestuia,
răspunzând de exactitatea datelor înscrise.
-au obligaţia să treacă nota acordată în carnetul elevului şi să o justifice.
-se interzice pedepsirea elevilor prin scoaterea lor din clasă, precum şi agresarea lor fizică sau verbală.
-toţi profesorii respectă deciziile Consiliului de Administraţie.
13
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-toţi profesorii respectă procedura cu privire la ,,Învoirea personalului didactic”.

Norme pentru completarea condicii de prezenţă
Completarea condicii de prezenţă se face respectând urm ătoarele reguli:
-condica de prezenţă este documentul care certifică activitatea ce o desfăşoară zilnic (pe ore) cadrele
didactice;
-completarea condicii este efectuată de secretara şcolii. Eventuale modificări se operează numai cu
aprobarea directorului sau directorului adjunct;
-completarea se face fără a se omite ore din program, cadrele didactice vor avea grijă să consemneze
tematica propusă conform planificării calendaristice semestriale;
-eventualele neconcordanţe sau neefectuări ale orelor sunt consemnate numai de către directori, care vor
opera în condică cu cerneală roşie;
-condica de prezenţă a cadrelor didactice se numerotează şi se înregistrează la serviciul secretariat; nu se
admit spaţii goale între orarele zilelor/săptămânilor. Dacă există, se barează de către director sau director
adjunct.

Evaluarea

ART. 41. La toate lucrările scrise, teste, teste sumative etc., profesorii au obligaţia:
-să prezinte modul în care se va face notarea (baremul de corectare şi notare);
-sa supravegheze elevii în timpul lucrărilor scrise; elevul surprins copiind va primi nota 1 la
disciplina respectivă, iar profesorul va păstra materialele utilizate pentru fraudă;
-să corecteze lucrările într-un timp cât mai scurt (o saptamână), returnând elevilor lucrările
corectate sau păstrându-le la portofoliile elevilor;
-să evalueze corect cunoştinţele elevilor, fără a folosi nota ca mijloc de pedeapsă sau de obţinere
a unor foloase materiale;
-să respecte volumul şi ritmicitatea notării.

14
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Sectretariat, contabilitate, informaticieni, bibliotecă, administrativ

ART. 42. Atribuţiile angajaţilor din aceste compartimente sunt în conformitate cu Legea 1/2011, cu
ROFUIP/2014, cu modificările şi completările ulterioare; angajaţii îşi desfăşoară activitatea în baza fişei
postului, a actelor normative specifice domeniului şi a deciziilor întocmite şi revizuite anual, de
directorul colegiului.
ART. 43. În plus faţă de prevederile de mai sus angajaţii îndeplinesc şi atribuţii specifice colegiului,
după cum urmează :

Secretariat :
-se subordonează directorului colegiului, executând corect şi la timp dispoziţiile acestuia, în
ordinea de priorităţi indicată şi colaborează cu celelalte compartimente.
-îşi îndeplineşte conştiincios sarcinile din fişa postului, realizând lucr ări de secretariat corecte,
care să nu afecteze imaginea şcolii sau să lezeze drepturile salariaţilor sau ale elevilor.
-nu are competenţa de a delega propriile sarcini de serviciu altor categorii de personal din şcoală,
pentru rezolvarea acestora fiind necesară folosirea eficientă a timpului de lucru.
-accesul în secretariat este permis numai persoanelor care solicită rezolvarea unor probleme
specifice compartimentului.
-sunt interzise discuţiile telefonice în interes personal, precum şi rezolvarea unor probleme
personale în timpul programului.
-problemele ivite în relaţiile cu publicul (părinţi, elevi, personal didactic şi nedidactic) le rezolvă
cu calm şi solicitudine, evitând stările conflictuale.
-asigură confidenţialitatea problemelor specifice compartimentului.
-efectuează înscrierea elevilor verificând actele şi completând Registrul de evidenţă şi înscriere a
elevilor, registrele matricole, registrul de mişcare a elevilor.
-completează şi păstrează documentele şi dosarele personalului didactic în vederea stabilirii
salarizării.

15
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Contabilitate:
-asigură măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi
capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea desfăşurată; de asemenea asigură
informaţii ordonatorului de credite cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, patrimoniului
aflat în administrare şi a contului anual de execuţie.
-asigură înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor
cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerin ţele
interne ale şcolii, cât şi pentru relaţiile cu ordonatorul principal de credite, cu organisme fiscale de
control şi cu alţi utilizatori.
-înregistrează în documentele contabile toate bunurile materiale, titlurile de valoare, numerarul,
alte drepturi şi obligaţii deţinute cu orice titlu, precum şi efectuarea de oparaţiuni economice.
-organizează contabilitatea veniturilor pe feluri de venituri, după natura sau destinaţia lor.
-completează, la zi, registrele : Registrul – jurnal, Registrul inventar şi Cartea Mare, în
conformitate cu prevederile legale.
-întocmeşte situaţiile financiare lunare, trimestriale şi anuale, conform normelor elaborate de
Ministerul Finanţelor Publice, prin închiderea conturilor de cheltuieli efective, stabilind rezultatul
execuţiei bugetare.
-organizează lucrările de inventariere în conformitate cu legislaţia specifică – elaboreaz ă
procedura specifică, face propuneri privind componenţa comisiei centrale de inventariere şi componenţa
subcomisiilor.
-organizeză şi conduce evidenţa angajamentelor bugetare şi legale în conformitate cu normele
metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice.
-organizează controlul intern asupra activităţii financiar contabile, în conformitate cu legislaţia în
vigoare.

Bibliotecă:
-asigură primirea, sortarea şi distribuirea manualelor şcolare.
-informează cadrele didactice şi elevii despre noile achiziţii de carte şi abonamente la publicaţiile
de specialitate.
16
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-asigură conservarea fondului de carte.
-în situaţii deosebite, cu un volum mare de lucru, rezolvă unele probleme de secretariat. foloşeste
timpul de lucru exclusiv pentru probleme de serviciu.
-colaborează cu cadrele didactice, cu contabilitatea (îndeplinind atribuţiile specifice prevăzute în
fişa postului) şi cu întregul personal al şcolii.

Administrativ:
-se subordonează directorului colegiului executând corect şi la timp dispozitiile acestuia.
foloseşte timpul de lucru exclusiv pentru probleme de serviciu.
-se îngrijeşte de dotarea claselor, laboratoarelor şi cabinetelor cu mobilier, aparatură şi cu
materiale necesare.
-răspunde de planificarea , repartizarea şi întrebuinţarea materialelor.
-administrează localul şcolii, asigură curăţenia, încălzitul şi iluminatul localului colegiului.
asigură reparaţia mobilierului deteriorat.
-administrează şi răspunde de păstrarea bunurilor mobile şi imobile, ţine evidenţa lor cu registrul
de inventar şi le repartizează pe gestionari.
-face parte din comisia de casare şi clasare a bunurilor, din alte comisii conform deciziilor emise
de director .
-controlează respectarea normelor de igienă în şcoală şi ia măsuri pentru preîntâmpinarea
incendiilor, asigură paza şi securitatea clădirii.
-coordonează activitatea personalului muncitor.
-semestrial elaborează un program de activitate vizând ac ţiuni specifice sectorului şi perioadei.
-asigură pregătirea localului şcolii pentru începerea noului an şcolar şi a semestrului al II –lea
prin realizarea igienizării şi a reparaţiilor curente.
-aprovizionează şcoala cu materiale de curăţenie şi dezinfecţie, precum şi cu alte materiale
necesare compartimentului.
-îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de director, director adjunct sau contabil, sarcini trasate prin
decizii, note de serviciu sau alte dispoziţii legale
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Personal nedidactic

Îngrijitoarele:

ART. 44. Atribuţiile îngrijitoarelor sunt prevăzute în fişa postului. Activitatea cuprinde:
-asigură curaţenia localului, a curţii şi trotuarelor din jurul şcolii; în vacanţe participă la
programul de igienizare generală a şcolii.
-îngrijesc şi răspund de obiectele de inventar pe care le au în primire.
-îndeplinesc funcţia de curier sau paznic, precum şi alte însărcinari primite de la administrator
sau directori.
-în timpul pauzelor supraveghează zona grupurilor sanitare, iar în timpul orelor fac curăţenie în
grupurile sanitare, pe holuri şi pe scări.
-semnalează administratorului deficienţele constatate pe sectorul propriu. iau măsuri de
economisire a consumului de apă şi energie electrică.
-respectă regulile de SSM şi SU participând la instruirile realizate de admini strator.
-au o atitudine decentă, demnă, atât faţă de elevi cât şi faţă de părinţi, profesori, directori,
personal administrativ.
-respectă pauza de masă stabilită împreună cu administratorul.

Muncitorii de întreţinere:
ART. 45. Muncitorii de întreţinere sunt subordonaţi directorilor şi administratorului, având atribuţiile
din fişa postului. Activitatea cuprinde:
-întreţin în stare de funcţionare localul şcolii verificând zilnic, pe etaje, apariţia unor disfuncţii
care vor fi soluţionate cu promptitudine.
-verifică şi repară acoperişul, instalaţia pluvială, când e cazul, precum şi instalaţiile de încalzire,
electrică şi sanitară, asigurând funcţionarea lor normală.
-repară şi recondiţionează uşi, ferestre, bănci, dulapuri şi înlocuieşte geamuri sparte. ajută
administratorul la aprovizionarea cu materiale necesare întreţinerii şcolii.
18
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-nu efectuează în timpul serviciului lucrări particulare cu sculele şi dispozitivele şcolii şi nu
părăseşte locul de muncă pentru rezolvarea unor probleme personale.
-îşi însuşesc şi respectă normele de SSM şi SU., participând la instruirile realizate de administrator.

Portarii:
ART. 46. Portarii sunt subordonaţi directorilor şi administratorului, având atribuţiile din fişa postului.
Activitatea cuprinde:
-nu permit intrarea persoanelor străine în şcoală pe timpul nopţii.
-controlează la intrarea în serviciu dacă toate uşile şi ferestrele claselor sunt închise şi prevăzute
cu încuietori.
-păzesc cu simţ de răspundere obiectivul şi bunurile primite în grija şi asigură integritatea
acestora. în caz de incendiu, iau primele măsuri de localizare a focului şi de salvare a bunurilor
materiale
-aflate în pericol, anunţă pompierii, conducerea şcolii.
-în timpul serviciului vor avea o ţinută decentă, vor purta ecusoane cu numele şi funcţia deţinută,
nu vor veni la serviciu în stare de ebrietate, nu vor consuma băuturi alcoolice şi nu vor părăsi obiectivul
de pază.
-la ora 7.45 vor fi la poarta principală de acces în curtea şcolii legitimând elevii. Alături de
profesorul de serviciu
-permit accesul cu auto doar angajaţilor şcolii
-permit accesul reprezentanţilor mass-media numai cu aprobarea directorului sau a directorului
adjunct
-în timpul iernii asigură deszăpezirea.
-la ieşirea din schimb dau în primire următorului portar obiectivul, menţionând eventualele
nereguli constatate în timpul nopţii.

19

Str. 13 Decembrie Nr.125 Brasov, tel. 0268548047, fax. 0268548049, mail. titu.titulescu@yahoo.com

COLEGIUL „NICOLAE TITULESCU”
BRAŞOV

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Capitolul IV

PĂRINŢII
Drepturi şi obligaţii
ART. 47. (1)Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în
vederea realizării obiectivelor educaţionale. Alte obligaţii ale părinţilor sunt:
-părinţii/tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu dirigintele pentru
a cunoaşte evoluţia copilului lor.
-părinţii/tutorii sau susţinătorii legal instituiţi au obligaţia de a asigura frecvenţa elevului la
cursuri şi la toate activităţile extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ;
-părinţii/tutorii sau susţinătorii legal instituiţi au obligaţia de a participa la şedinţele cu părinţii şi
la lectoratele organizate de şcoală;
-părinţii/tutorii sau susţinătorii legal instituiţi au obligaţia de a aduce la cunoştinţa
dirigintelui/directorului şcolii orice situaţie deosebită legată de starea de sănatate a elevului, orice
eveniment excepţional, care are efecte în calitatea participării elevului la activităţi şcolare;
-părinţii au dreptul de a fi informaţi în scris în legatură cu situaţia de corigenţă sau cu orice tip de
sancţiune aplicată elevului;
(2) Părinții, tutorii sau susținători legali au dreptul să se constituie în asociații cu personalitate juridică, conform
legislației în vigoare.

(3) Conform art. 122 din ROFUIP, părintele, tutorele sau susținătorul legal poate solicita, în scris,
directorului unității de învățământ, reevaluarea lucrării scrise a elevului. Nu se poate solicita reevaluarea
probelor orale sau practice. Calificativul sau notele obținute în urma contestației, rămân definitive.
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Capitolul V
ELEVII
Drepturi şi obligaţii
ART. 48. Drepturile şi îndatoririle elevilor sunt cele prevăzute în art. 118-142 din ROFUIP nr. 5115 /15.
12.2014. Recompensarea şi sancţiunile elevilor sunt cele prevazute în art. 143-163 din ROFUIP.
Îndatoririle elevilor sunt:
-elevii au dreptul să conteste nota acordată de profesor şi să solicite cuviincios justificarea
acordării ei.
-intrarea şi ieşirea elevilor din şcoală se face pe poarta principală de intrare în curtea şcolii.
-elevii vor veni la şcoală în ţinuta reprezentativă a Colegiului N. Titulescu Braşov: cămaşă albă
sau albastră, vestă, pulover, sacou de culoare neagră, pantaloni de culoare gri, ecuson.
-după accesul elevilor în şcoală, porţile se vor închide la ora 8.15 până la terminarea cursurilor.
Accesul elevilor în afara perimetrului şcolii, în timpul orelor de curs, este interzis cu excepţia situaţiilor
speciale, când elevul va prezenta bilet de în voire eliberat de către profesorul de la ora respectivă/
diriginte şi cu ştsmpila şcolii.
-se interzice elevilor de a purta în şcoală o ţinută indecentă şi extravagantă: blugi rupţi, franjuraţi
sau cu capse aplicate în exces, fuste mini, bijuterii extravagante şi în exces, piercing, pantaloni scurţi,
fardare şi coafare ostentative, vopsirea stridentă a părului, însemne ale unor cluburi, grupări sau asociaţii
de orice altă natura decât cele organizate de şcoală.
-indiferent de scopul vizitei, accesul persoanelor străine în localul colegiului se face prin intrarea
principală iar elevii de serviciu vor nota datele de identificare în fişa specială şi-i vor însoţi spre locul
solicitat.
-se interzice elevilor să practice în şcoală jocuri de noroc, să practice sau să intermedieze
comerţul ambulant.
-se interzice acordarea de interviuri, în incinta şcolii, unor reporteri de la ziare, reviste, posturi de
radio sau TV, în legătură cu procesul instructiv-educativ, fără acordul conducerii colegiului.
-se interzice poluarea sonoră (strigăte, fluierături), precum şi introducerea şi folosirea în şcoala şi
în timpul orelor a aparatelor de înregistrare audio-video. Este interzisă utilizarea telefoanelor mobile în
21
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timpul orelor de curs.
-se interzice deranjarea vecinilor şcolii şi aruncarea de gunoaie, sticle, hârtii, etc., în spaţiile din
imediata apropiere a şcolii.
-la orele de educaţie fizică participă toţi elevii cu echipament adecvat. Elevii scutiţi au
îndatoririle prevăzute în art. nr. 194 din ROFUIP.
-elevii care din motive de sănătate, la recomandarea medicului, sunt scutiţi de efort fizic vor
prezenta la şcoală documentele medicale până la data de 15 oct. După această dată orice scutire
medicală de la orele de educaţie fizică intră în vigoare de la data la care este prezentată şi luată în
evidenţă fără a avea efect asupra absenţelor anterioare. Elevii scutiţi de educaţie fizică sunt obligaţi să
asiste la oră, pe marginea sălii de sport.
- elevii apţi de efort fizic vor primi de la medicul şcolii acordul prin care pot participa la ora de
educaţie fizică fără riscuri. Confirmarea va ajunge la profesorii diriginţi sub forma unui tabel pentru
elevii clasei.
-la înscrierea în învăţământul liceal pentru a evita împărţirea excesivă a elevilor în grupe de
studiu al unor limbi moderne directorul unităţii de învăţământ poate interveni la solicitarea scrisă a
părinţilor şi elevilor pentru inversarea ordinii de studiere a celor două limbi sau chiar pentru schimbarea
lor. Solicitarea va fi aprobată în condiţiile promovării unui test de cunoştinţe care să ateste nivelul
corespunzător programei pentru profilul solicitat.
-transferul elevilor în cadrul colegiului, precum şi din sau în alte licee se realizează în
conformitate cu prevederile art. nr. 219-230 din ROFUIP 5115/2014, după aprobarea din C.A..
-în cazul transferărilor elevilor, Consiliul de administraţie al colegiului poate impune, pe lângă
prevederile actualului ROFUIP, condiţii suplimentare (rezultate olimpiade, concursuri, limita de medie
generală sau la diferite obiecte de profil, note la purtare , etc.). Elevii care solicită transferul de la alte
unităţi şcolare în instituţia noastră trebuie să prezinte adeverinţa eliberată de şcoala de provenienţă cu
numărul absenţelor nemotivate în anul şcolar precedent.
-nu e permisă organizarea de meditaţii sau consultaţii contra cost în incinta şcolii şi cu folosirea
bazei materiale a şcolii.
-nu se percep de la elevi alte sume de bani în afara celor hotarâte de Consiliul reprezentan ţilor
părinţilor. Sunt permise însă sponsorizările, dacă ele contribuie la dezvoltarea bazei materiale a şcolii şi
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există transparenţa necesară acţiunii.
-organizarea de activităţi cu elevii colegiului, difuzarea de cărţi şi reviste pentru elevi se face
numai cu acordul conducerii colegiului.
-elevii işi asumă responsabilitatea supravegherii obiectelor de valoare ai a sumelor de bani pe
care le deţin. Unitatea şcolară nu îşi asumă răspunderea pentru acestea în cazul dispariţiei sau al
deteriorării lor.
-elevii nu au voie să mâzgălească, să scrie, să deseneze/picteze şi să deterioreze mobilierul şcolii,
pereţii interiori/exteriori, garduri, etc.,
-elevii nu au voie să fumeze în unitatea de învăţământ. Prima abatere se sanctionează cu
“observaţie individuală”. Următoarele abateri se sancţionează de către comisia de disciplină sau de
director/director adjunct dacă este surprins de aceştia.
-elevii nu au voie să cheme la şcoală, pentru aşa numitele “răfuieli”, “intimidări”, alţi elevi, rude,
cunoscuţi, persoane adulte. Pentru astfel de situaţii vor fi sancţionaţi după caz, cu: eliminare, scăderea
notei la purtare sub 5, exmatriculare, iar persoanele adulte implicate vor răspunde conformlegii.
-ordinea şi disciplina elevilor din colegiu sunt asigurate de profesorii de serviciu conform
procedurii specifice.
-este interzisă atitudinea ireverenţioasă faţă de personalul unităţii şcolare.
-accesul elevilor la secretariat este permis conform programului afişat. Eliberarea documentelor
solicitate se efectuează în aceeaşi zi dacă nu necesită timp suplimentar pentru elaborare.

Recompense

ART. 49. (1)Elevii beneficiază de drepturile prevăzute în art. 118– 136 din ROFUIP 5115/15.12.2014.
(2)Elevii vor fi recompensaţi conform art.143-146 din ROFUIP cu :
-evidenţiere în faţa colegilor clasei;
-evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral;
-comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite pentru care
elevul este evidenţiat;
-burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici
23
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sau de sponsori;
-premii (până la media generală 9,00; menţiuni pentru medii 9,00-8,00; media 10 la purtare este
obligatorie), diplome, medalii;
-recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din
străinătate;
-premiul de onoare al unităţii de învăţământ pentru un elev care, prin rezultatele obţinute, a
contribuit la creşterea prestigiului şcolii – premiul Titulescu (diplomă şi medalie) pentru elevul cu cea
mai mare medie anuală (premiu instituit din 2011-2012).
-se acordă titlul de şef de promoţie absolventului clasei a XII-a cu cea mai mare medie a tuturor
anilor de liceu, cu condiţia să aibă 10 la purtare în toţi anii.
-se acordă premii speciale pentru elevii care au avut frecvenţă de 100%, media generală peste
8,50 şi media 10 la purtare.

Responsabilităţile elevilor. Sancţiuni pentru nerespectarea acestora

ART. 50. Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv
regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora. Sancţiunile care se pot aplica
elevilor sunt următoarele :
-observaţia individuală;
-mustrare în faţa clasei şi/ sau în faţa consiliului clasei/ consiliului profesoral; mustrare scrisă;
-retragerea temporară sau definitivă a bursei;
-eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
-mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;
-mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii primitoare;
preavizul de exmatriculare;
-exmatricularea.
-toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/reprezentantului legal.
Interdicţii şi sancţiuni pentru elevi
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Este interzis elevilor!
Interdicţia
Sancţiunea corespunzătoare
- să distrugă documente şcolare, precum cataloage, - nota 2 la purtare pentru elevii claselor IX - X;
foi matricole etc.
- exmatriculare pentru elevii claselor XI - XIII.
- să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de - remedierea sau achitarea contravalorii bunurilor
învăţământ
distruse și scăderea notei la purtare în funcţie de
gravitatea faptei;
- să organizeze şi/sau să participe la acţiuni de - mustrare scrisă (dacă protestul încetează imediat
protest, care afectează desfăşurarea activităţii de ce a fost constatat)
învăţământ sau care afecteaz ă frecvenţa la cursuri
a elevilor
- sancţionarea de către comisia de disciplină în
cazul neîncetării protestului sau al recidivei
constatate
- să blocheze căile de acces în spaţiile de
- eliminare 3 zile de la cursuri
învăţământ
• pentru fumat
*
- prima abatere: mustrare scrisă
- să deţină şi să consume, în perimetrul unităţii de
învăţământ şi în afara acestuia, droguri, băuturi
- abateri repetate: sesizarea Poliţiei de proximitate,
alcoolice şi ţigări şi să participe la jocuri de cărți
eliminarea de la cursuri (5 zile, concomitent cu
sau jocuri de noroc
activităţi de curăţenie în perimetrul şcolii) și
scăderea notei la purtare
• pentru de ţinerea sau consumul de alcool:
- pentru elevii claselor IX -X: eliminare 3 zile (trei
puncte scăzute la purtare);
- pentru elevii claselor XI - XIII: exmatriculare cu
drept de reînscriere.
• pentru de ţinerea, consumarea, traficarea
drogurilor:
-exmatriculare fără drept de reînscriere,
concomitent cu anunţarea organelor abilitate.
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• pentru practicarea jocurilor de c ărți și de noroc:
- mustrare în faţa clasei și scăderea notei la purtare.
- să introducă, în perimetrul unităţii de învăţământ, - nota 2 la purtare, anunţarea organelor de ordine.
orice tipuri de arme sau alte instrumente, precum
muniţie, petarde, pocnitori etc, care, prin acţiunea
lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a
colectivului de elevi şi a personalului unităţii de
învăţământ
- eliminare 5 zile și scăderea notei la purtare.
*- să posede şi să difuzeze materiale cu caracter
obscen sau pornografic
- la prima abatere: observaţie
- să utilizeze telefoanele celulare şi alte mijloace de individuală
înregistrare audio - video în timpul orelor de curs
consemnată în caietul dirigintelui, informarea
părinţilor;
- pentru abateri repetate: mustrare
scrisă,
confiscarea telefonului care va fi înmânat doar
părintelui/tutorelui și scăderea notei la purtare;
- să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea - pentru elevii claselor IX - X : nota 4 la purtare,
unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de chemarea de urgenţă a părinţilor la şcoală și
învăţământ
anunțarea organelor de ordine;
- pentru elevii claselor XI - XIII:
exmatriculare;
concomitent cu anunţarea organelor de ordine.
- să aibă comportamente şi atitudini ostentative şi - prima abatere: observaţie individuală, anunţarea
provocatoare sau o ţinută indecentă (bluze prea
părinţilor,
decoltate, prea scurte sau transparente, bustiere,
machiaj excesiv, fuste foarte scurte, pantaloni cu
- abateri repetate; mustrare în faţa clasei însoţită de
talia prea joasă, pantaloni scurţi, păr vopsit în
scăderea notei la purtare cu câte un
culori
punct;
stridente, machiaj strident, bijuterii în exces,
piercinguri, ţinută capilară indecentă)
- să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în - prima abatere: observaţie individuală, anunţarea
limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de părinţilor;
personalul unităţii de învăţământ.
- abateri repetate; mustrare în faţa clasei, mustrare
scrisă și scăderea notei la purtare;
- abateri grave cu injurii aduse personalului:
eliminare 3 zile ( scăderea notei la purtare).
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- prima abatere: observaţie individuală, anunţarea
părinţilor;
- abateri repetate; mustrare în faţa clasei, mustrare
scrisă și scăderea notei la purtare.
- scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea
faptei, mergând pân ă la exmatriculare în cazul
elevilor claselor XI - XIII.
- prima abatere: scăderea notei la purtare in funcţie
de gravitatea faptei
- abateri repetate: mustrare scrisă, eliminare 2 zile,
scăderea notei la purtare
- scăderea notei la purtare în funcţie de gravitatea
faptei;
- anunţarea organelor competente.
- prima abatere: observaţie individuală, anunţarea
părinţilor;
- abateri repetate: scăderea notei la purtare în
funcţie de gravitatea faptei
- prima abatere: mustrare scrisă

*
- abateri repetate: scăderea notei la purtare cu un
- să părăsească şcoala în timpul programului/
punct
serviciul în școală nejustificat
- să refuze prezentarea carnetului de elev

- prima abatere: observaţie individuală, anunţarea
părinţilor;
- abateri repetate: scăderea notei la purtare.

La abaterile menţionate la paragrafele * ale ROI, se recomandă, după solicitarea acordului
părinţilor elevilor implicaţi, consultarea psihologului şcolii.
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Notă: Anularea sancţiunilor de mustrare în faţa clasei, mustrare scrisă, eliminarea pe 2-5 zile se poate
propune de către cel care a aplicat sancţiunea, în condiţiile în care elevul a avut un comportament
ireproşabil pe o perioadă de cel puţin opt săptămâni de şcoală de la săvâr şirea abaterii.

Notă: În situaţia eliminării elevilor în urma unei abateri disciplinare aceştia au obligaţia de a se
prezenta la şcoală în programul clasei, urmând s ă îndeplinească diferite activităţi de igienizare a
curţii, de amenajări diverse la laboratoare sau bibliotecă, etc.
Şeful clasei
ART. 51. Pentru asigurarea unui climat de ordine şi disciplină la nivelul fiecărei clase, pentru
păstrarea bunurilor din dotare şi realizarea legăturii dintre colectivul de elevi şi diriginte, profesor sau
conducerea colegiului, se instituie funcţia de şef de clasă. Şeful de clasă se numeşte conform
Regulamentului de funcţionare a liceelor. În caz de absenţă a şefului clasei, dirigintele numeşte
operativ un înlocuitor al acestuia.
ART. 52. Atribuţiile şefului de clasă sunt:

-veghează asupra păstrării ordinii în clasă pe durata pauzei sau în lipsa profesorului.Este sprijinit
de elevii de serviciu pe clasă.
-atrage atenţia asupra comportamentului necuviincios faţă de colegi, deteriorarea bunurilor din
clasă şi îl informează pe diriginte de eventualele abateri din colectiv;
-informează profesorii clasei, dirigintele, conducerea liceului despre doleanţele, propunerile,
iniţiativele sau nemulţumirile colectivului de elevi;
-coordonează activitatea elevilor de serviciu pe clasă; este membru în Consiliul consultativ al
elevilor.
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Consiliul consultativ al elevilor

ART. 53. Activitatea Consiliului Consultativ al Elevilor se desfăşoară respectând legislaţia în vigoare
În fiecare unitate de învăţământ de stat şi particular, se constituie consiliul elevilor, format din liderii
elevilorde la fiecare clasă.

ART. 54. Consiliul consultativ al elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, avizat de
consilierul educativ (în subordinea directă a căruia funcţionează) şi aprobat de C.A.

ART. 55. Consiliul consultativ al elevilor îşi desemnează reprezentanţii, elevi din clasele a IX-a – a XIIa, pentru a participă la şedinţele Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi unde vor
prezenta periodic problemele ivite la fiecare clasă şi modalităţile de rezolvare a acestora.

Capitolul VI
SERVICIUL ÎN ŞCOALĂ

Dispoziţii generale
ART. 56. Serviciul în şcoală este organizat de către comisia desemnată de conducerea liceului şi se
desfăşoară zilnic, în două schimburi, între orele 8:00 -21:00 (schimbul I: 8,00 – 15,00; schimbul II:
15,00– 21,00).
ART. 57. Profesorii responsabili întocmesc graficul cu profesorii de serviciu precum şi graficul cu elevii
de serviciu. Graficele vor fi afişate în timp util. Obligaţia de a efectua serviciul în şcoală o au toate
cadrele didactice ale şcolii.
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ART. 58. Atribuţia de elev de serviciu în şcoală o au de regulă toţi elevii şcolii. În semestrul II pot
desfăşura serviciul pe şcoală şi elevii claselor de început. Se definesc următoarele categorii de servicii în
şcoală:
-Profesori de serviciu în unitatea şcolară (corp B, câte unul pentru fiecare etaj şi curte );
-Elevi de serviciu la intrarea în şcoală corp B;
-Elev de serviciu în clasă.

Profesorul de serviciu
ART. 59. Profesorul de serviciu supraveghează activitatea în şcoală, fiind sprijinit în acţiunile sale de
cadrele didactice. Atribuţiile profesorului de serviciu sunt:
-se prezintă (eventual cu o zi înainte de efectuarea serviciului) la director sau la directorul adjunct pentru
a fi informat asupra evenimentelor/ problemelor deosebite ce se vor desfăşura în ziua în care este de
serviciu;
-soseşte cu 1/4 oră la şcoală înainte de începerea cursurilor, pentru a putea verifica pregătirile pentru
începerea acestora (toţi profesorii de serviciu din ziua respectivă vor sta înaintea orei 8:00 la poartă
pentru a verifica uniforma şi carnetele elevilor);
-efectuează la intrarea în serviciu, trecerea în revistă a unităţii şcolare (săli de clasă, culoare, scări,
grupuri sanitare) pentru a constata starea igienică de curăţenie, ordine, precum şi integritatea bunurilor
şcolii; ia măsuri operative pentru remedierea neregulilor constatate solicitând, la nevoie, sprijinul
conducerii şcolii;
-deschide dulapul pentru cataloage dimineaţa şi le verifică (profesorul de serviciu coridor etaj 1, din
schimbul 1);
-coordonează activitatea elevilor de serviciu în liceu (verifică prezenţa acestora, le aminteşte
atribuţiunile şi controlează modul cum le îndeplinesc) – profesorul de serviciu de la parter;
-controlează punctualitatea prezentării elevilor la cursuri şi prin sondaj, ţinuta vestimentară şi ia măsuri
regulamentare în cazul constatării unor nereguli;
-urmăreşte respectarea de către personalul didactic a programului prevăzut în orarul şcolii;
-ia act în mod nemijlocit sau prin intermediul elevilor de serviciu din liceu de problemele conflictuale
30
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care apar între elevi, de abaterile de la disciplina şcolară săvâr şite de aceştia sau alte nereguli apărute în
şcoală şi încearcă rezolvarea lor operativă; pentru faptele deosebite solicită sprijinul conducerii liceului;
-nu permite prezenţa nejustificată pe culoare sau în sălile de clasă a persoanelor străine; dă îndrumările
necesare celor care doresc să ia legătura cu profesorii liceului sau să se adreseze serviciilor de
specialitate;
-controlează respectarea interdicţiei privind fumatul, consumului băuturilor alcoolice sau a drogurilor în
şcoală şi în spaţiul din jurul şcolii;
-supraveghează respectarea normelor de SSM , SU. şi de protecţie a mediului; ia măsuri operative în caz
de necesitate;
-controlează la sfâr şitul programului cataloagele şi asigură securitatea acestora în locul special destinat
(profesorul de serviciu de pe coridor etaj 1, din schimbul final);
-solicită personalului didactic semnarea condicii de prezenţă;
-consemnează toate constatările importante în registrul de procese-verbale şi propune măsuri de
înlăturare a unor disfuncţionalităţi şi de îmbunătăţire a activităţii şcolare;
-informează conducerea şcolii despre aspectele deosebite petrecute în timpul serviciului;
-profesorul de serviciu în şcoală are dreptul să dea dispoziţii personalului de întreţinere în scopul
remedierii diverselor probleme ce apar în timpul serviciului său.
-profesorii de serviciu în şcoală vor suporta cheltuilelile materiale ale daunelor produse în timpul
serviciului lor, dacă nu identifică făptaşii.
Elevii de serviciu în şcoală
ART. 60. Programarea elevilor de serviciu în şcoală este făcută de comisia de planificare a serviciului .
Modificarea acestei programări se face numai în cazurile: absenţă pe caz de boală, lucrare de evaluare
semestrială sau sumativă, etc. de către profesorul de serviciu sau diriginte
ART. 61. Profesorul diriginte al clasei are datoria de a controla elevii de serviciu în zilele când ace ştia
execută serviciul respectiv şi să supravegheze respectarea strictă a programării făcute şi modul în care
elevii îşi îndeplinesc sarcinile desemnate.
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ART. 62. Atribuţiile elevilor de serviciu în şcoală sunt:
-grupa elevilor de serviciu este constituită din 2 elevi, conform graficului afişat pe holul liceului, la
intrarea în corpul B;
-serviciul se desfăşoară între orele 8,00 -15,00, pentru schimbul de dimineaţă şi între 15,00 – 21,00
pentru cel de după masă; serviciul se efectuează la intrarea principală a liceului, corpul B.
-elevii de serviciu vor purta ecusoanele ” ELEV DE S ERVICIU” pe care le vor primi de la profesorul
de serviciu;
-elevii de serviciu au obligaţia de a trece în registru datele de identificare ale persoanelor care întră în
şcoală şi de a-i îndruma spre sectorul solicitat;
-la sfârşitul programului elevii de serviciu vor preda registrul profesorului de serviciu care îl va depune
în cancelarie;
-elevii de serviciu se ocupă să sune de intrare şi ieşire la timp;
-întâmpin ă orice persoană străină, pe care o legitimează şi apoi o conduce la serviciul secretariat sau la
cancelarie, în funcţie de solicitarea persoanei;
-în cazul în care ceva li se pare suspect în comportamentul unor persoane străine sau a unor elevi, are
obligaţia de a informa profesorul de serviciu;
-nu deranjează cadrele didactice la ore, chiar dacă acest lucru este solicitat de anumite persoane care vin
din afara liceului şi doresc să discute cu un anumit profesor;
-nu permit accesul elevilor pe uşa destinată profesorilor;
-orice probleme se ivesc în timpul serviciului vor fi raportate profesorului de serviciu.
-încălcarea prevederilor se va sancţiona conform Regulamentului şcolar şi Regulamentului de Ordine
Interioară.

Elevii de serviciu în clasă

ART. 63. Zilnic 1-2 elevi efectuează serviciul pe clasă, în baza unui grafic întocmit de profesorul
diriginte. Atribuţiile elevului de serviciu pe clasă sunt:
-urmăreşte prezenţa elevilor pe întreaga durată a cursurilor şi comunică profesorilor la începutul orei
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lista elevilor absenţi;
-asigură creta şi buretele pentru tablă, întreţin curăţenia tablei;
-veghează la păstrarea curăţeniei în clasă, atrage atenţia colegilor să nu arunce hârtii sau resturi
alimentare pe jos, să folosească pentru aceasta coşul de gunoi;
-aeriseşte clasa pe timpul pauzei;
-controlează, împreună cu şeful clasei, dacă pe timpul folosirii clasei de către alţi elevii s-a păstrat
integritatea tuturor bunurilor şi sesizează dirigintele, administratorul sau conducerea liceului asupra
neregulilor constatate;
-la sfârşitul orelor controlează dacă sala de clasă este în ordine şi împreună cu profesorul care a finalizat
ora închide uşa cu cheia .

Capitolul VII

RELAŢIA PROFESOR - ELEV
ART. 64. Relaţiile dintre profesori şi elevi sunt relaţii de parteneriat subordonate scopurilor
fundamentale ale şcolii. Pot fi considerate neconforme cu legile şi regulamentele şcolare (inclusiv
Acordul cadru de parteneriat) sau degradări ale relaţiei profesor-elev (angajat-elev), următoarele acţiuni
iniţiate de angajaţii unităţii şi pe care, în consecinţă, elevii (sau reprezentanţii acestora) le pot semnala
conducerii unităţii şcolare:
-discuţiile, afirmaţiile, aluziile cu caracter obscen;
-dicuţiile cu tematică politică şi religioasă în scop de propagandă;
-afirmaţii cu conţinut care aduce atingere integrităţii morale, psihice;
-comportamente care conţin amenintări sau atingeri cu privire la integritatea fizică; discriminarea
sexuală, etnică, religioasă;
-discriminarea pe criterii de rezidenţă (urban- rural);
-implicarea elevilor, cu acceptul sau fără acceptul lor, în acţiuni a căror efecte sau proceduri contravin
legilor şi regulamentelor şcolare;
-însuşirea oricăror forme de venituri, ca parte a resurselor implicate de către elevi, regulamentar sau
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neregulamentar, în activităţi şcolare şi extraşcolare, sau prin colaborarea acestora cu fundaţii, asociaţii
etc.;
-notarea elevilor sau a claselor de elevi în vederea obţinerii de către profesor a unui fals prestigiu sau a
unor avantaje materiale şi financiare, de ambele părţi sau de o singură parte;
-modificarea unei evaluări obiective prin influenţarea sau constrângerea unui profesor;
-evaluarea denaturată a elevilor din motive concurenţiale (între profesori, elevi sau clase de elevi);
-facilitarea obţinerii de către elev a unor avantaje sau drepturi, (funcţii şi atribuţii, transferuri, participări
la activităţi extraşcolare, burse de stat sau din alte surse, premii, evaluări neobiective, modificarea
evaluării şcolare sau a unei sancţiuni acordate sau aflată în procedură, motivarea neregulamentară a
absenţelor, etc), care contravin legilor şi regulamentelor, prin pretinderea de la acesta a unor venituri sau
bunuri (sau oferite din iniţiativa elevului), prin impunerea oricărei forme de condiţionare sau fară
exprimarea unei pretenţii din partea angajaţilor; dacă avantajele şi drepturile se cuvin legal elevului,
susţinerea lor de către angajaţi se face făra emiterea unor pretenţii şi cu condiţia nerealizării unei situaţii
discriminatorii la nivelul elevilor;
-utilizarea muncii fizice sau intelectuale a eleviilor în scop personal sau în folosul şcolii, prin
constrângeri de orice fel, împotriva voin ţei acestora (inclusiv în contextul unei sancţiuni de eliminare),
sau în baza unor promisiuni de tratament preferenţial (exercitarea unei influenţe asupra unei autorităţi
didactice sau alte facilităţi);
-îndeplinirea din partea elevului a unei obligaţii şcolare regulamentare sau cerinţa neregulamentară,
eventual nereglementată, prin constrângeri determinate de amenin ţări sau concretizări ale acestora
(evaluare negativă sau angajarea oricărei forme de sancţiune), prevăzute de regulamente dar nefondată
în situaţia dată;
-constrângeri asupra elevului în vederea ob ţinerii din partea şcolii a unor sume de bani sau bunuri de
orice fel, ce au în mod legal statut de donaţie sau sunt nereglementate în ceea ce priveşte statutul;
-expunerea elevilor la informaţii sau interpretări tendenţioase legate de aspecte din viaţa privată sau
profesională a unui profesor (sau alt angajat al unităţii), sau cu privire la personalitatea acestuia, în orice
spaţiu din perimetrul şcolii;
-atragerea de fonduri din partea elevilor (părinţilor) prin promisiuni false sau nerealizate ulterior
(activităţi şcolare sau extraşcolare, materiale, dotări etc);
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-implicarea elevilor în colectarea de fonduri, cu excepţia celor stipulate în prezentul regulament;
-evaluarea neobiectivă, acordarea neregulamentară a notelor sau pe criterii nereglementate de
legislaţiaşcolară;
-denaturarea evaluării elevului sau condiţionarea acesteia de oferirea din partea elevilor (sau a
reprezentanţilor acestora) a unor sume de bani, bunuri de orice fel, servicii (destinate profesorului sau
unităţii de învăţământ) sau de participarea la medita ţii private;
-absenţele repetate ale profesorului;
-nemotivarea absenţelor în condiţiile încadrării regulamentare a acestora; nerespectarea procedurilor de
numire a şefului clasei;
-neinformarea elevilor în timp util cu privire la reglementări noi care îi privesc pe aceştia, sau asupra
unor termene, condiţii de înscriere sau depunere de dosare;
-alocarea netransparentă şi/sau neregulamentară de resurse financiare şi materiale unor clase de elevi, în
mod preferenţial;
-neafişarea în loc vizbil a tuturor articolelor din regulamente, care-i privesc în mod direct sau indirect pe
elevi;
-imposibilitatea accesului la legi şi regulamente, în conţinut integral, în spaţiile specificate în prezentul
regulament;
-neasigurarea condiţiilor igienice, termice, de iluminare în sălile de clasă, laboratoare, bibliotecă,
grupuri sanitare etc.
-nerespectarea drepturilor rezultate din regulamentul Consiliului consultativ al elevilor;
-expunerea nedemnă a elevului prin propagarea unor informaţii cu caracter privat, cu privire la situaţia
familială, economică, juridică, medicală etc. a elevului şi familiei sale, ce pot genera o imagine negativă
nejustificată a acestora şi care pot influenţa negativ evaluarea şcolară sau pot genera tratamente
discriminatorii şi umilitoare;
-obligativitatea de a discuta cu elevul nota pe care aceasta o consideră necorespunzătoare.
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Capitolul VIII

REGULI INTERNE PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Reguli SSM şi SU

ART. 65. Conducerea Colegiului N. Titulescu are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru
protejarea vieţii şi sănătăţii personalului, să asigure securitatea şi sănătatea personalului în toate
aspectele legate de muncă.
ART. 66. Măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă nu pot să determine, în nici un caz, obligaţii
financiare pentru personalul instituţiei.
ART. 67. Obligaţiile personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu pot aduce atingere
responsabilităţii instituţiei.
ART. 68. În vederea asigurării condiţiilor optime de muncă şi pentru prevenirea accidentelor de muncă
conducerea instituţiei are următoarele atribuţii:
-să cunoască şi să aplice prevederile legislaţiei în domeniul protecţiei, securităţii şi sănătăţii în muncă şi
să asigure şi să controleze, prin responsabilii SSM şi SU, cunoaşterea şi aplicarea acesteia de către
personalul instituţiei;
-să asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea personalului din instituţie şi să ia
măsurile necesare de prevenire; acest aspect este realizat în colaborare cu firma de specialitate cu care
este încheiat contract;
-să stabilească măsurile tehnice, sanitare şi organizatorice de protecţia muncii, corespunzător condiţiilor
de muncă şi factorilor de mediu specifici unităţii şi să organizeze locurile de muncă astfel încât s ă
garanteze securitatea şi sănătatea personalului;
-să dispună măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi educării personalului din
instituţie;
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-să asigure instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a personelor cu atribuţii în domeniul
protecţiei, securităţii şi sănătăţii în muncă, în colaborare cu firma de specialitate;
-să asigure condiţiile pentru acordarea primului ajutor în caz de accidente în muncă;
-să asigure condiţiile de preântâmpinare a incendiilor şi pentru evacuarea personalului în situaţii
speciale, precum şi în caz de pericol iminent.

ART. 69. Personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiei are urmatoarele obligaţii:
-să îşi însuşească şi să respecte normele de protecţie şi securitate a muncii, precum şi măsurile de
aplicare a acestora;
-să desfăşoare activitatea în aşa fel încât s ă nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnavire
profesională nici propria persoană nici celelalte persoane participante la procesul de muncă;
-să aducă la cunoştinţă, pe cale ierarhică, orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie pericol
de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
-să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze
conducerea instituţiei;
-să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate ale
echipamentelor tehnice şi ale încăperilor/clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste dispozitive; să
refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă, dacă aceasta ar pune în pericol de
accidentare sau îmbolnavire profesională persoana sa, sau a celorlalşi participanti la procesul de muncă;
-în caz de pericol iminent, în lipsa şefului ierarhic, personalul este obligat să ia măsurile care se impun
pentru protejarea propriei persoane şi a celorlalşi participanţi la procesul de muncă;
Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricăror forme de
încălcare a demnităţii

ART. 70. În cadrul relatiilor de munca este aplicabil personalul din cadrul instituţiei. Persoanalul din
unitatea angajaţilor, va semna un acord de confidenţialitate. principiul egalităţii de tratament faţă de tot
şcolară, care lucrează cu datele personale ale
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ART. 71. Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un angajat al colegiului, bazată pe criterii de
sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârsta, apartenen ţa naţională, rasă, culoare, religie,
opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţa ori
activitatea sindicală este interzisă.
ART. 72. Relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei credinţe. Pentru buna
desfăşurare a relaţiilor de muncă conducerea colegiului şi personalul se vor consulta reciproc, în
condiţiile legii.
ART. 73. Orice comportament activ sau pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează sau
defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană sau un grup de
persoane faţă de alte persoane sau grupuri de persoane din cadrul personalului, atrage răspunderea
contravenţională pentru persoana în cauza dacă fapta nu intră sub incidenţa legii penale.
ART. 74. Conducerea colegiului are obligaţia să asigure protecţia personalului împotriva ameninţărilor,
violenţelor, faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victimă în exercitarea artribuţiilor de serviciu sau în
legatură cu acestea. Pentru garantarea acestui drept instituţia va solicita sprijinul organelor abilitate,
potrivit legii.

Reguli de conduită aplicabile tuturor categoriilor de personal

ART. 75. Se interzice intrarea la ore sub influenţa băuturilor alcoolice sau consumul acestora în timpul
programului, precum şi fumatul în faţa elevilor. Această regulă se aplică tuturor angajaţilor în perioadele
de program în şcoală.
ART. 76. Cadrele didactice nu au voie să folosească în timpul programului elevii sau personalul şcolii
pentru rezolvarea unor probleme de interes personal şi nici să discute cu elevii alte aspecte decât cele ce
ţin de desfăţurarea orei de specialitate.
ART. 77. Sunt interzise discuţiile telefonice în interes personal folosind telefonul colegiului, precum şi
rezolvarea problemelor personale în timpul programului.
ART. 78. Timpul de lucrului este folosit exclusiv pentru rezolvarea problemelor de serviciu.
ART. 79. Toate categoriile de personal din colegiu vor avea o ţinută vestimentară decentă şi un limbaj
civilizat şi vor respecta prevederire Codului de conduită elaborat de MECTS.
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ART. 80. Dacă din vina angajaţilor s-au produs prejudicii, li se va opri din salariu contravaloarea
materialelor deteriorate.

Abateri disciplinare
ART. 81. Constituie abateri disciplinare ce intră în categoria „nerespectarea în mod repetat a
programului de lucru” urmatoarele fapte:
-întârzierea repetat ă şi nejustificată de la program;
-părăsirea instituţiei în timpul programului de lucru, fără aprobarea conducerii;
-efectuarea în timpul programului de lucru a unor lucrări care nu au legatură cu atribuţiile de serviciu;
-prezenţa nejustificată în alte locuri decât propriul loc de munc ă; nesemnarea zilnică a condicii de
prezenţă.
ART. 82. Constituie abateri disciplinare ce intră în categoria „neglijen ţa repetată în rezolvarea
lucrărilor” următoarele fapte:
-prezentarea la semnat a corespondenţei rezolvate cu greşeli de exprimare, ortografie sau erori materiale
ce pot modifica conţinutul şi implicit, efectul actului administrativ;
-rezolvarea corespondenţei fără precizarea temeiului legal sau cu încălcarea prevederilor legale în
domeniu, inclusiv a celor referitoare la termenul de soluţionare;
-rezolvarea corespondenţei cu omisiuni;
ART. 83. Constituie abateri disciplinare ce intra în categoria „manifestari ce aduc atingere
prestigiului instituţiei ” următoarele fapte:
-prezentarea la serviciu într-o ţinută necorespunzătoare, sub influenţa baăuturilor alcoolice sau în stare
de ebrietate;
-consumul de băuturi alcoolice în timpul programului;
-utilizarea unui limbaj neadecvat (indecent), agresarea fizică sau verbală a colegilor sau a celor cu care
intră în contact în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
-atitudine inadecvată unui salariat în afara orelor de program.
Circulaţia informaţiei
ART. 84. Circulaţia informaţiei în cadrul Colegiului N. Titulescu se desfăşoară conform procedurii
circuitul informaţional.
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ART. 85. Cadrele didactice furnizează conducerii colegiului datele şi situaţiile cerute, la termenele
stabilite, în vederea întocmirii de materiale informative pentru I.Ş.J., pentru şedintele Consiliului
profesoral sau Consiliului de Administraţie.
ART. 86. Compartimentul secretariat va asigura transmiterea promptă a datelor şi situaţiilor cerute de
I.Ş.J., Primărie, C.C.D. etc.
ART. 87. Compartimentul administrativ va informa operativ directorul în legatură cu problemele de
gospodărire şi aprovizionare, precum şi cu soluţiile ce se impun în vederea asigurării condiţiilor optime
desfășurării procesului instructiv-educativ.
ART. 88. Directorii şi coordonatorul de proiecte şi programe vor informa cadrele didactice cu toate
problemele discutate în şedinţele organizate de I.Ş.J., C.C.D., punând la dispozi ţie documentele
transmise pentru a fi consultate.
ART. 89. Cadrele didactice semnalează în timp util situaţii de elevi în situatii de abandon, sancţiuni
(avertisment, mustrare, eliminare, exmatriculare) şi anunţă familiile elevilor în legatură cu situaţia
şcolară a acestora.
Regimul concediilor şi al învoirilor
ART. 90. Cadrele didactice beneficiază în perioada vacanţelor şcolare, de un concediu de odihnă cu
număr de zile stipulate în legislaţia în vigoare. Perioadele de efectuare a concediului de odihnă se
stabilesc de către Consiliul de administraţie, care aprobă cererile de concediu. Neefectuarea concediului
anual din motive obiective (examene, chemări din concediu etc.) dă deptul la efectuarea concediului
restant în vacanţele anului urmator. În alte situatii, concediul de odihnă trebuie luat pâna la 31
decembrie al anului încurs.
ART. 91. Solicitarea de concediu de odihnă se face prin depunerea la secretariat a unei cereri către
director, în care se menţionează perioada solicitată.
ART. 92. Cadrele didactice care şi-au epuizat zilele de concediu de odihnă îşi continuă activitatea în
şcoală între orele 9-14, după un program stabilit de Consiliul de administraţie şi completat cu propuneri
ale cadrelor didactice.
ART. 93. Conform contractului colectiv de muncă, salariaţii au dreptul la zile plătite, în cazul unor
impedimente deosebite, după cum urmează:
- căsătoria salariatului - 5 zile ;
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- naşterea unui copil - 5 zile ;
- căsătoria unui copil l ÷ 3 zile ;
- decesul soţului sau al unei rude de pân ă la gradul 2 al salariatului - 3 zile;
- schimbarea locului de muncă, cu schimbarea reţedinţei - 5 zile.
ART. 94. Pentru rezolvarea unor situaţii personale, salariaţii au dreptul la 3 zile concediu fără plată,
acordate de directorul colegiului conform Contractului colectiv de muncă şi cu aprobarea C.A..
ART. 95. Absentarea de la serviciu fără solicitarea învoirii sau a concediului fără plată este considerată
absență nemotivată şi valoarea zilei respective se reţine din salariu.
ART. 96. Orele nesemnate din Condica de prezenţă a cadrelor didactice vor fi reţinute din salariu.
ART. 97. Absentarea nemotivată de la serviciu se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.
ART. 98. Întârzierile repetate de la program ale personalul ui didactic şi nedidactic din Colegiul N.
Titulescu, intrarea repetată cu întârziere la ore, nerespectarea pauzelor elevi lor, ca şi ieşirea din clasă
înainte de terminarea orei se discută în Consiliul de administraţie, unde se şi hotărăsc măsurile de
sancţionare ce se impun.
ART. 99. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic beneficiază de concediu de odihnă în funcţie de
vechimea în muncă avută, şi doar în timpul vacanţelor şcolare conform Contractului colectiv de muncă.
Planificarea concediilor se discută pe compartimente şi se aprobă de C.A.
ART. 100. În perioada concediilor medicale, a concediilor de maternitate şi îngrijirea copilului, pe
durata efectuării concediului de odihnă, concedierea nu poate fi dispusă (decât în condi ţiile legii) şi nu
pot fi modificate raporturile de muncă decât din ini ţiativa salariatului în cauză (în condiţiile legii).
Regimul sigiliului şcolii
ART. 101. Sigiliul se păstrează în secretariat, în fişet metalic, documentele ce urmează să fie
înregistrate la ieşire purtând ştampila colegiului. Răspunderea folosirii sigiliului colegiului revine
secretarelor. Tuşul folosit pentru sigiliul colegiului are culoarea roşie, iar specimenul de ştampilă
conform monetăriei statului.
Regimul cheilor şcolii
ART. 102. Persoanele care deţin cheia de la intrarea în scoala sunt: directorul, administratorul, paznicii.
Acestor persoane le revin următoarele atrubuţii:
-poartă răspunderea materială pentru asigurarea securităţii localului.
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-în situaţia de mai sus, aceştia permit accesul în şcoală doar pesoanelor care desfăşoară activităţi
aprobate de conducerea colegiului.
-uşile de la intrarea elevilor şi de la intrarea la sala de sport sunt asigurate cu încuietori, ale căror chei
sunt în posesia paznicilor, îngrijitoarelor şi administratorului.
-uşile sălilor de clasă sunt prevăzute cu broaşte cu chei yale, câte una la îngrijitoarele de sect or şi la
administratorul colegiului.
-uşile laboratoarelor, cabinetelor, camerelor de materiale şi bibliotecă sunt prevăzute cu broaşte cu chei
yale, care se găsesc la administratorul colegiului, ca gestionar al întregului patrimoniu.
-în arhiva şcolii au acces directorul şi secretarele colegiului.
-o copie a fiecărei chei se găseşte în dulapul special din incinta secretariatului

Soluţionarea cererilor sau reclamaţiilor individuale ale personalului
ART. 103. Cererile prin care personalul instituţiei solicită acordarea unor drepturi se vor adresa
conducerii. Acestea vor fi avizate în mod obligatoriu de şeful ierarhic superior al persoanei respective cu
privire la oportunitatea acordării dreptului respectiv şi după caz vor fi discutate în Consiliul de
Administraţie.
ART. 104. Reclamaţia (sesizarea) îndreptată împotriva unui angajat se adresează Consiliului de
administraţie din cadrul colegiului. În cazul în care reclamaţia (sesizarea) a fost adresată conducerii
instituţiei sau şefului ierarhic superior al angajatului a cărui faptă este reclamată, aceştia au obligaţia să
o transmită de îndată Consiliului de administraţie.
ART. 105. Reclamaţia (sesizarea) îndreptată împotriva unui salariat se adresează conducerii colegiului
care va desemna persoana (persoanele) care să realizeze cercetarea prealabilă prevazută de Codul
Muncii.
Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile
ART. 106. Conducerea colegiului dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul de a aplica,
potrivit legii, sancţiuni disciplinare personalului ori de câte ori cons tată că acesta a savâr şit o abatere
disciplinară.
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ART. 107. Abaterea disciplinară este o faptă în legatură cu munca şi care constă într-o acţiune sau
inacţiune savâr şită cu vinovăţie de către personalul instituţiei prin care se încalcă normele legale,
regulamentul intern, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor
ierarhici. Încălcarea cu vinovăţie de către angajaţi a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei pe care o deţin
şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi
atrage răspunderea disciplinară a acestora. Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:
-întârzierea sistematic ă în efectuarea lucrărilor; neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;
-absenţe nemotivate de la serviciu;
-nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;
-intervenţiile sau stăruinţele în soluţionarea unei cereri în afara cadrului legal;
-nerespectarea secretului profesional sau confidenţialităţii deciziilor cu acest caracter;
-manifestări care aduc atingere prestigiului instituţiei;
-desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;
-refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;
-încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi
interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;
-hărţuirea sexuală;
-alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare în actele normative din educaţie.
ART. 108. Pentru declanşarea procedurii de stabilirea răspunderii disciplinare trebuie să fie întrunite
elementele constitutive ale abaterii disciplinare:
- obiectul (relaţiile sociale de muncă, ordinea şi disciplina la locul de muncă, etc);
- subiectul (cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic);
- latura obiectivă (respectiv fapta – ac ţiunea sau inacţiunea salariatului);
- latura subiectivă (vinovaţia – inten ţie directă sau indirectă, ori culpa cu uşurinţă sau neglijenţă a
salariatului);
ART. 109. Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate de conducere, salariaţilor sunt urmatoarele:
-avertismentul scris;
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-suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depăşi 10 zile
lucrătoare;
-retrogradarea din funcţie cu acordarea salariului corespunzator funcţei în care s-a
dispus; retrogradarea, pentru o perioadă ce nu poate depăşi 60 de zile;
-reducerea salariului de bază pe o durată de 1÷3 luni cu 5÷10%;
-reducerea salariului de bază şi/sau după caz a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de
1÷3 luni cu 5÷10%;
-desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
ART. 110. Sancţiunile disciplinare aplicabile salariaţilor din învăţământ sunt urm ătoarele:
-mustrare scrisă;
-diminuarea drepturilor salariale cu 5 ÷ 20% pe o pe rioadă de pân ă la 3 luni;
-suspendarea dreptului de avansare în gradele didactice sau, după caz, de pe o perioadă de la 1 la
3 ani;
-retrogradarea în treptele de salarizare pe o perioadă de pâna la un an;
-destituirea.

Capitolul IX

DISPOZIŢII FINALE

ART. 111. Prevederile ROI sunt complatate de procedurile specifice.
ART. 112. Nerespectarea prevederilor Regulamentului de ordine interioară atrage după sine aplicarea de
sancţiuni în conformitate cu Statutul personalului didactic, Codul muncii şi ROFUIP/8.09.2005 cu
modificările din O.M. nr. 4106/11.06.2010
ART. 113. Prezentul regulament va intra în vigoare începând cu data de 26.02.2015
ART. 114. Prezentul Regulament de Ordine Interioară va fi prezentat întregului colectiv de cadre
didactice, personalului didactic auxiliar şi nedidactic, elevilor şi părinţilor.
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ANEXE

Nr. ……………… / ………………………..

PREAVIZ DE EXMATRICULARE
Către, Dna./Dl. ................................................................
Conform Art. 154 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar
(OMEN 5115/2014), prin prezenta vă înştiinţăm că fiul/fiica dumneavoastră ..................................................
elev(ă) în clasa…………….…, an şcolar ……………………. a cumulat până la data de……………………un număr de
…………….. absenţe nemotivate.

Prezenta înştiinţare constituie pentru elev o sancţiune şi ea atrage scăderea notei la purtare cu 3 puncte,
conform Art. 154, alin. (4) din regulamentul anterior precizat.

Menţionăm că la 40 de absenţe nemotivate, elevul va fi sancţionat prin exmatriculare conform Art.155 alin.(2)
din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar.

Vă rugăm să vă prezentaţi de urgenţă la şcoală pentru a clarifica situaţia fiului/fiicei dumneavoastră.

DIRECTOR
_________________

45

DIRIGINTE
____________

Str. 13 Decembrie Nr.125 Brasov, tel. 0268548047, fax. 0268548049, mail. titu.titulescu@yahoo.com

COLEGIUL „NICOLAE TITULESCU”
BRAŞOV

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

Nr. ……………… / ………………………..

NOTĂ INTERNĂ 1

Prezenta notă internă este adresată diriginţilor de la clasele a IX-a şi a X-a de la Colegiul Nicolae Titulescu Braşov.
Criteriile pentru acordarea notei la purtare
pentru elevii din învăţământul obligatoriu
- între 15 – 24 de absenţe nemotivate nota la purtare este 9 şi avertisment verbal
- între 25 – 40 de absenţşe nemotivate nota la purtare este 8 şi avertisment verbal
- între 41 – 59 de absenţşe nemotivate nota la purtare este 7 şi mustrare scrisă
- între 60 – 69 de absenţşe nemotivate nota la purtare este 6 şi mustrare scrisă
- între 70 – 79 de absenţşe nemotivate nota la purtare este 5 şi mustrare scrisă
- între 80 - 89 de absenţşe nemotivate nota la purtare este 4 şi mustrare scrisă
- între 90 – 99 de absenţşe nemotivate nota la purtare este 3 şi mustrare scrisă
- peste 100 de absenţşe nemotivate nota la purtare este 2 şi mustrare scrisă
Toate sancţiunile aplicate elevilor aceleeaşi clase şi gestionate de profesorul diriginte vor fi consemnate pe
parcursul anului şcolar într-un tabel conform celui din anexă.
Fiecare profesor diriginte are obligaţia să prezinte în şedinţa lunară a Consiliului profesoral situaţiile cărora li se
aplică preznta notă internă.
Director,

Director adjunct,

prof. Josu Săndica

prof. Drăgan Carmen silvia
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ANEXĂ
Centralizator privind sancţiunile aplicate elevilor clasei ........................., diriginte ......................................, anul
şcolar ......................................... .
Nr.
crt.

Numele şi prenule elevului

Sancţiunea

Motivul aplicării
sancţiunii

Semnătură părinte

Observaţii

Semnătură diriginte
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Nr. ……………… / ………………………..

MUSTRARE SCRISĂ

Către, Dna./Dl. ................................................................

Prin prezenta vă aducem la cunoştină că elev__, ..................................................... din clasa ....................... de la
Colegiul Nicolae Titulescu Braşov, ca urmare a acumulării unui număr de ................... absenţe nemotivate, până
la data .........................................., a fost sancţionat cu mustrare scrisă conform Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (OMEN 5115/2014), art. 147, alin (2), lit. c. şi în
concordanţă cu Nota internă nr.1/17.02.2015.
Sancţiunea primită este însoţită de scăderea notei la purtare cu 3 puncte.
Contestarea sancţiunii se adresează, de către părinte, tutore sau susţinător legal, în scris, consiliului de
administraţie al şcolii, în termen de 5 zile calendaristice de la comunicarea sancţiunii (Art. 163, alin 1 ROFUIP).
Contestaţia se soluţionează în termen de 30 zile calendaristice de la depunerea acesteia. Hotarârea consiliului
de administraţie este definitivă şi poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă (Art. 163,
alin 2 ROFUIP şi Legea 554/2004).

Vă rugăm să vă prezentaţi de urgenţă la şcoală pentru a clarifica situaţia fiului/fiicei dumneavoastră.

DIRECTOR
_________________

DIRIGINTE
____________
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Nr. ……………… / ………………………..

NOTĂ INTERNĂ 2

Prezenta notă internă este adresată diriginţilor de la clasele de FR de la Colegiul Nicolae Titulescu Braşov.
Criteriile pentru acordarea notei la purtare
- la 10 absenţe nemotivate nota la purtare este 9 şi avertisment verbal
- între 11 – 19 absenţşe nemotivate nota la purtare este 8 şi mustrare scrisă
- între 20 – 29 de absenţşe nemotivate nota la purtare este 7 şi preaviz de exmatriculare
- între 30 – 39 de absenţşe nemotivate nota la purtare este 6
- la 40 de absenţe nemotivate exmatricularea
Toate sancţiunile aplicate elevilor aceleeaşi clase şi gestionate de profesorul diriginte vor fi consemnate pe
parcursul anului şcolar într-un tabel conform celui din anexă.
Fiecare profesor diriginte are obligaţia să prezinte în şedinţa lunară a Consiliului profesoral situaţiile cărora li se
aplică preznta notă internă.

Director,

Director adjunct,

prof. Josu Săndica

prof. Drăgan Carmen silvia
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ANEXĂ
Centralizator privind sancţiunile aplicate elevilor clasei ........................., diriginte ......................................, anul
şcolar ......................................... .
Nr.
crt.

Numele şi prenule elevului

Sancţiunea

Motivul aplicării
sancţiunii

Semnătură elev

Observaţii

Semnătură diriginte
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Întocmit,

Consiliul de administraţie
26.02.2015
Avizat,

În C.P. 25.02.2015.

Aprobat,

Director: prof. Josu Săndica
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