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Având în vedere: 

 

Prezentul Regulamentul de ordine interioară, cuprinde norme privind organizarea şi 
funcţionarea unităţii noastre de învăţământ, în conformitate cu: 

 
• Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

nr. 4925 / 08.09.2005 ( ROFUIP ), cu modificarile si completarile ulterioare;  
• Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar de 

artă, aprobat prin Ordinul nr. 5569/2011 
• Legea nr. 53/2003 - Codul muncii  republicată  (art. 242) 
• Legea Educaţie Naţionale nr.1/2011–Legea Învăţământului (modificată şi 

completată);  
• Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei, Monitorul oficial nr. 642 

din 20.07.2005. 
 

 

 

                                                   Consiliul de Administra ţie  

al Liceului Teoretic „Axente Sever” Media ş 
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ARGUMENT 

  

Regulamentul  Intern (R.I.) a fost conceput pe baza Legii Educației Naționale, Statutului 

Personal Didactic, a Contractului Colectiv de Muncă şi a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.) pe baza propunerilor 

cadrelor didactice, ale părinţilor şi ale elevilor. 

Scopul său este de a completa Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor 

de Învăţământ Preuniversitar cu prevederile specifice, rigorile şi tradiţiile Liceului Teoretic 

„Axente-Sever” Mediaş. 

Prevederile actualului Regulament vor fi completate şi îmbunătăţite periodic de către 

Consiliul de Administraţie, pe baza propunerilor primite de la profesori, elevi, părinţi sau la 

apariţia unor noi acte normative. 

 

 

                        Prof. AGÎRBICEANU ANA-MARIA  

Directorul Liceului Teoretic „Axente Sever” Media ş 
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CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1.   Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaş este o instituţie de învăţământ de stat, 

organizată în conformitate cu Constituţia României, Legea Educației Naționale (Legea nr. 

1/2011), Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 

din 2005 denumit în continuare R.O.F.U.I.P. (elaborat de M.Ed.C.T.S.) şi alte reglementări ale 

M.E.N.;   

Art. 2.  Prezentul Regulament conţine prevederi specifice, referitoare la organizarea şi 

funcţionarea Liceului Teoretic „Axente Sever” Mediaş, în conformitate cu documentele 

normative menţionate la art. 1 şi este numit în continuare Regulament Intern  (R.I.).; 

Art. 3. a. Regulamentul intern se aplică tuturor angajaţilor unităţii de învăţământ indiferent 

dacă relaţiile lor de muncă sunt stabilite prin contracte individuale de muncă pe durată 

nedeterminată, contracte individuale de muncă pe durată determinată, cu program de lucru 

pentru întreaga durată a timpului de muncă sau cu timp parţial de muncă.  

  b. La nivelul unităţii de învăţămant se înfinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
în educaţie, conform prevederilor legale în vigoare.  

 c. Atribuţiile de serviciu ale fiecărui compartiment de activitate şi ale fiecărui salariat al unităţii 
de învăţământ, precum şi responsabilităţile pentru îndeplinirea lor sunt prevăzute în fişele 
postului, anexe ale prezentului regulament. 

d. Relaţiile de muncă din cadrul unităţii de învăţământ se desfăşoară potrivit principiului egalităţii 
de tratament faţă de toţi  angajaţii.  

e. Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare 
sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, 
opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori 
activitate sindicală este interzisă.  

         f. Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, diferenţiere, restricţie sau 
preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca 
scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau 
exercitării drepturilor prevăzute de legislaţia muncii.  

        g. Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent pe alte 
criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe.  
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h.  Orice salariat care prestează o muncă, beneficiază de condiţii de lucru adecvate activităţii pe 
care o desfăşoară, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, fără nici o 
discriminare. 

 i. Tuturor angajaţilor care prestează o muncă li se recunoaşte dreptul la plată egală pentru 
muncă egală, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie 
împotriva concedierilor nelegale.  

              j. Angajaţii liceului au dreptul, la cerere, să beneficieze de concediu fără plată astfel :  

      -  cadrele didactice au dreptul la concediu fără plată în condiţiile prevăzute de Legea 
educaţiei naţionale, Legea nr.1/2011 si Codul Muncii  

     -  pentru rezolvarea unor situatii personale, salariatii pot beneficia, cu acordul angajatorului,  
si de alte perioade de concediu fara plata. 

             Relaţiile de muncă în cadrul unităţii de învăţământ se întemeiază pe principiul bunei-
credinţe, respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, comunicare şi colaborare cu întrg 
personalul unităţii, angajaţii au îndatorirea să se informeze şi să se consulte reciproc, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Art. 4. Programul şcolii: se desfăşoară într-un singur schimb: 

� PROFESORII ŞI ELEVII 

1. Programul şcolar se desfăşoară în zilele lucrătoare, de luni până vineri, începând cu ora 

700 şi terminându-se cu ultima oră de curs. Ora de curs are durata de 50 de minute cu o pauză 

de 10 minute; după a treia oră de curs (la ora 950) se stabileşte o pauză de 15 minute, iar a 

patra oră de curs este de 45 minute; 

2. În cazuri obiective, directorul, după consultarea sindicatelor, poate stabili ora de curs de 

40 minute cu o pauză de 5 minute; 

� PERSONALUL ADMINISTRATIV  

1. Personalul didactic auxiliar îşi desfăşoară programul între orele 700-1500 cu excepţia 

Serviciului Secretariat, care are programul între orele 645 -1445; 

2. Serviciul Secretariat îşi desfăşoară „programul cu publicul şi cu elevii”  zilnic între 

orele 1100-1400; 

3. Personalul de îngrijire lucrează între orele 800-1600 sau între orele 1000 – 1800 

4. Programul personalului de intreținere ( muncitorii) este între orele 6 00  - 14 00 ; 0000 2214 − . 

5. Personalul de pază lucrează între orele 700  – 1500,  sâmbăta şi duminica, în funcţie de 

nevoile şcolii; 
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 6. În funcţie de nevoile şcolii, programul personalului de întreţinere şi de îngrijire şi al 

paznicului poate fi uşor modificat şi se va stabili un program adecvat, cu respectarea legislaţiei 

în vigoare; 

7. Fiecare cadru didactic şi cei din personalul administrativ sunt obligaţi să-şi cunoască 

atribuţiile ce le revin ca lucrători în învăţământ, pe linia sănătății și siguranței în muncă, ordinii şi 

disciplinei, prevăzute în normele ce le reglementează. 

Art. 5.  Ieşirea elevilor din şcoală este permisă numai după încheierea programului de 

cursuri, în situaţii deosebite, elevii pot ieşi cu bilet de voie  având semnătura profesorului de 

serviciu sau a dirigintelui; 

Art. 6.  (1) Absenţele de la program ale personalului şcolii trebuie să fie însoţite de 

certificatul medical, prezentat până în 30 ale lunii respective, în caz de boală, sau de o cerere 

avizată de directorul şcolii, în cazul învoirilor prevăzute de contractul colectiv de muncă; 

(2) Cererile scrise adresate Conducerii şcolii pentru concediile fără plată, se depun la 

serviciul secretariat de regulă cu cel puţin 24 de ore înainte de data învoirii; în cazul cadrelor 

didactice care solicită concediu fără plată, în cerere se vor specifica persoanele care asigură 

suplinirea solicitantului; 

Art. 7. Prezenţa în şcoală, în afara orelor de program şcolar a oricărei persoane, chiar 

dacă este salariat al şcolii, se va consemna în Registrul de poart ă; 

Art. 8.  În sistemul naţional de învăţământ funcţionează personal didactic, personal 

didactic auxiliar şi nedidactic cu calităţi morale, apt din punct de vedere medical, capabil să 

relaţioneze corespunzător cu elevii, părinţii, colegii etc.; 

Art. 9.  Regulile de disciplină stabilite prin acest regulament sunt obligatorii pentru elevi 

pentru toţi angajaţii liceului, pe întreaga durată a anului şcolar, şi au îndatorirea de a le aplica 

întocmai; 

Art. 10.  Elevii sunt obligaţi să respecte prevederile R.I. şi R.O.F.U.I.P.; 

Art. 11.  Părinţii elevilor vor fi rugaţi să sprijine permanent liceul, să prezinte propuneri 

pentru îmbunătăţirea ordinii şi disciplinei atât în liceu cât şi afara lui, să facă propuneri pentru 

îmbunătăţirea procesului educaţional şi a calităţii muncii. 
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CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA LICEULUI TEORETIC „AXENTE SEVER” MEDIA Ş 

Art. 12. Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaş şcolarizează elevi în următoarele forme 

de învăţământ: învăţământ liceal de zi filiera TEORETICĂ și VOCAȚIONALĂ 

FILIERA PROFILUL SPECIALIZAREA CLASA CURSURI 

TEORETICĂ 

REAL 

Matematică – Informatică 

IX – 1 clasă zi 

X – 1 clasă zi 

XI – 1 clasă zi 

XII – 1 clasă zi 

Ştiinţe ale Naturii 

IX – 1 clasă zi 

IX – 1 clasă zi 

X – 1 clasă zi 

XI – 1 clasă zi 

XII – 1 clasă zi 

UMAN 

Filologie 

IX – 1 clasă zi 

X – 1 clasă zi 

XI – 1 clasă zi 

XII – 1 clasă zi 

Ştiinţe Sociale 

 

IX – 1 clasă zi 

X – 1 clasă zi 

XI – 1 clasă zi 

XII – 1 clasă zi 

VOCAŢIONAL SPORTIV 
Instructor Sportiv 

 

IX – 1 clasă zi 

X – 1 clasă zi 

XI – 1 clasă zi 

XII– 1 clasă zi 
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Art. 13.   Conducerea unităţii de învătământ preuniversitar este asigurată în conformitate cu 
prevederile  din Legea educaiei naţionale, Legea nr.1/2011 (art.94, 95, 96, 97 etc.) 
 a.  Unităţile de învăţământ preuniversitar  cu personalitate juridică sunt conduse de 
consiliile de administraţie, director. În exercitare atribuţiilor ce le revin consiliile de 
administraţie şi directori conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinţi şi cu 
autorităţile administraţiei publice locale. 
          b. consiliul de administratie este organul de conducere al unitatii de invatamant. 
 c. Directorul este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi exercită 
conducerea executivă a acesteia, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu 
hotărârile Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu alte 
reglementări legale.  
 d. Consiliul Profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de predare, 
titular şi suplinitor, şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ.  
Personalul didactic auxiliar al unităţii de învăţământ poate participa la şedinţele consiliului 
profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia. 
Fişa postului şi fi şa de evaluare ale directorului, personalului didactic de predare şi 
personalului didactic auxiliar sunt elaborate de Ministerul Educaţiei Nationale. 

   Consiliul Profesoral funcţionează conform prevederilor Art. 98 din Legea 
nr.1/12011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011,  
 e. Catedrele şi comisiile metodice funcţionează conform prevederilor din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 
 f. Consiliul clasei funcţionează conform prevederilor din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 
 g. Termenele stabilite de conducerea unităţii pentru depunerea documentelor şi a 
situaţiilor cerute sunt obligatorii pentru toţi angajaţii. Nerespectarea lor va fi sancţionată 
prin depunctarea calificativului. 
 h. Conducerea unităţii de învăţământ are următoarele drepturi şi obligaţii:  
 

• să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii de învăţământ şi a fiecărui post 
şi  să precizeze atribuţiile şi răspunderile fiecărui salariat în raport cu funcţia pe 
care o îndeplineşte sau cu munca pe care o desfăşoară, specialitatea atestată şi 
capacitatea profesională a fiecăruia; 

• să exercite controlul asupra modului de ducere la îndeplinire a atribuţiilor şi 
sarcinilor de serviciu a personalului din unitate, să constate săvârşirea abaterilor 
disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii şi 
regulamentului de ordine interioară;  

• să informeze angajaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care se 
referă la desfăşurarea relaţiilor de muncă;  

• să asigure materialele, mijloacele tehnice etc. necesare desfăşurării activităţii 
instructiv-educative, precum şi echipamentul de protecţie şi/sau de lucru adecvat 
activitaţii desfăşurate, acolo unde este cazul;  
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• să ia toate măsurile necesare de aplicare a dispoziţiilor legale privind timpul de 
muncă şi timpul de odihnă, precum şi de executare a orelor suplimentare, de 
acordare a tuturor drepturilor salariale şi a celorlalte drepturi prevăzute de lege şi 
de contractul colectiv de muncă;  

• să asigure condiţiile prevăzute de lege, pentru protecţia muncii, respectarea 
normelor igienico-sanitare şi ale celor de prevenire şi stingere a incendiilor, 
precum şi de instruire a personalului în aceste domenii;  

• să urmărească corectitudinea întocmirii de către compartimentul secretariat a 
documentelor de încadrare şi înregistrarea în acestea a datelor prevăzute de lege, 
în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.. 

• să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a 
solicitantului;  

• să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal al angajaţilor;  
• alte obligaţii prevăzute de ROFUIP; 
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CAPITOLUL III 

PERSONAL DIDACTIC 

 

Art. 14. Activitatea cadrelor didactice cuprinde: 

a) activitatea de predare la clasă; 

b) activitatea de pregătire a lecţiilor; 

c) activitatea de perfecţionare metodico-ştiinţifică; 

d) activitatea în cadrul catedrei metodice din care face parte; 

e) activitatea de dirigenţie (dacă este cazul); 

f) activitatea în cadrul comisiei metodice a diriginţilor (dacă este cazul); 

g) activităţi extracurriculare desfăşurate cu elevii; 

h) activitatea profesorului de serviciu;  

Art. 15. Cadrele didactice se prezintă la şcoală cu cel puţin 5 minute înainte de prima oră 

de curs din orarul propriu; în cazuri deosebite (concediu medical, evenimente în familie etc.) 

acestea au obligaţia să anunţe conducerea şcolii în timp util, pentru a putea lua măsuri de 

suplinire, suplinirea se face de cadrele didactice libere (în fereastr ă); şeful comisiei 

metodice din care face parte cadrul didactic în cauză asigură orarul pentru suplinirea acestuia, 

în cazuri excepţionale această sarcina revine directorului;  

Art. 16. La intrarea în clase, toate cadrele didactice vor lua măsuri pentru desfăşurarea 

orelor în condiţii corespunzătoare, civilizate de ţinută, ordine şi curăţenie; profesorii de la ultima 

oră de curs a fiecărei clase, au obligaţia să verifice dacă elevii clasei respective au lăsat sala de 

clasă în ordine;  

a) profesorii de la clasă vor informa profesorii de serviciu cu privire la elevii fără uniformă;  

b) profesorii care nu-şi fac datoria vor fi sancţionaţi cu diminuarea calificativului;  

Art. 17. Intrarea în clase, în timpul orelor, a oricărei persoane este permisă numai cu 

acordul directorului; pentru comunicări deosebite pentru elevi se va folosi un Registru Unic 

pentru circulare în care se vor consemna textele corespunzătoare aprobate de director; dacă 

acest registru lipseşte, profesorul poate refuza comunicarea; 

Art. 18. Este strict interzisă folosirea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs de către 

cadrele didactice; încălcarea acestei prevederi atrage după sine diminuarea calificativului anual 

al profesorului respectiv. 
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Art. 19.  Personalul didactic din înv ăţământ are obliga ţia: 

-         Toate cadrele didactice au obligaţia ca în orice împrejurare, în ceea ce spun şi fac, să 

apere interesele învăţământului în general şi al şcolii în special, să contribuie la 

menţinerea atmosferei de respect reciproc, de consideraţie pentru toate discipinele,de 

stimă, de colaborare şi sprijin reciproc. 

-         Evaluarea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor elevilor se va face periodic, ritmic şi 

printr-o varietate de mijloace (răspunsuri orale, luctări scrise, referate, etc.), folosite cu 

obiectivitate  şi corectitudine, pentru a  oferi elevului posibilitatea de afirmare a tuturor 

laturilor personalităţii acestuia ( inteligenţa, imaginaţie, spirit critic, sensibilitate). 

-         Cadrele didactice trebuie să informeze elevii despre modalităţile şi criteriile de evaluare 

pe care le vor aplica, precum şi asupra rezultatelor evaluării. 

-         Cadrele didactice  tebuie să abordeze cu mult profesionalism munca didactică pentru 

care s-au pregătit, ca urmare prin prezentul Regulament se interzic: 

                                -intârzierile  nejustificate de la ore 

                                    -prelungirea orei în detrimental pauzei 

                                   -neefectuarea orelor sau desfăşurarea altor activităţi care nu au tangenţă  

cu disciplina predata. 

-         Cadrele didactice aflate în situaţia de a nu se prezenta la ore din motive neprevazute vor 

comunica imediat acest lucru directorului, pentru a i se asigura suplinirea. 

-         Sunt pasibile de sancţiuni comportamentele cei care aduc atingere prestigiului cadrelor 

didactice şi şcolii: agresarea verbala sau fizică a colegilor sau elevilor, scoaterea elevilor 

de la ore, persecutarea acestora, razbunarile, indiferent de  motivele invocate.  

a) să participe la programe de formare continuă, în conformitate cu specificul activităţii şi 

cu reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie; 

b) să aibă o ţinută morală demnă în concordanţă cu valorile educaţionale pe care le 

transmite elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament demn şi responsabil; 

c) să sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenţă socială / educaţională 

specializată, Direcţia de Protecţie a Copilului, în legătură cu aspecte care afectează demnitatea, 

integritatea fizică şi psihică a elevului; 

d) să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii, părinţii / reprezentanţii  

legali ai acestora, agenţii economici, comunitatea locală etc; 

e) să prezinte conducerii rezultatele analizelor medicale solicitate, efectuate conform 

Legii Educației Naționale (Legea 1/2011); 
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f) să realizeze orele de predare la clasă, de pregătire pentru examenele naţionale şi 

olimpiade precum şi cele de recuperare (dacă este cazul); 

g) să pregătească şi să întreţină în bune condiţii materialul didactic, mijloacele audio-

vizuale, aparatele şi instrumentele de lucru, (pentru experienţe, demonstraţii, lucrări de 

laborator, lucrări practice etc.);  

h) să participe la organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare şi a examenelor 

naţionale; 

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

j) să efectueze toate atribuţiile şi sarcinile care îi revin când este profesor de serviciu; 

k) să îndeplinească toate atribuţiile şi sarcinile care îi revin în calitate de diriginte; 

l) să asigure suplinirea orelor colegilor absenţi, conform orarului de suplinire întocmit de 

profesorul de serviciu împreună cu directorul; 

m)  să participe la activităţile comisiei metodice din care face parte, ale Consiliului Clasei, 

ale Consiliului Profesoral al şcolii, precum şi la activităţile convocate de director; 

n) să evite angajarea de discuţii cu elevii sau cu părinţii acestora pe tema competenţei de 

specialitate sau psihopedagogice a altor cadre didactice; 

o) pentru elevii care deranjează orele, profesorul se adresează profesorului de serviciu, 

iar elevii respectivi vor fi sancţionaţi şi consemnaţi în procesul verbal;  

p) cadrele didactice au obigaţia să completeze cu simţ de răspundere toate documentele 

şcolare (cataloage, condici, situaţii statistice, procese verbale etc); 

 p) niciun diriginte nu va pleca în concediul legal în vacanţa de vară înainte de a preda la 

secretariatul şcolii catalogul completat corect, complet şi atent verificat, completarea registrului 

matricol și alte documente școlare; 

r) condica de prezenţă este un document oficial în baza căruia cadrele didactice sunt 

remunerate, de aceea menţionarea temei şi semnarea condicii, de către tot personalul angajat, 

sunt obligatorii; se interzic orice fel de consemnări / modificări cu excepţia celor efectuate de 

director; prin hotarârea Consiliului de Administraţie, persoana desemnată să completeze zilnic 

condica este d-na laborant Cristina Negrea; nesemnarea orelor de către cadrele didactice va fi 

considerată o neglijenţă şi va fi tratată ca atare, neplata orei respective; 

s) orarul şcolii va fi întocmit de comisia desemnată în acest scop, în raport cu interesul 

elevilor, respectându-se curba efortului acestora; orice modifcare în orar se va face numai cu 

aprobarea directorului; 
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t) profesorii care nu respectă cele menţionate mai sus vor fi sancţionaţi cu diminuarea 

calificativului anual sau reţinerea a 2–5 % pe 3 luni din salariu; 

Art. 20.  Personalului din înv ăţământ îi este interzis : 

a) să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viaţa intimă, 

privată şi familia acestuia; 

b) să aplice pedepse corporale, precum şi agresarea verbală sau fizică a elevilor şi / sau 

a colegilor; 

c) să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei didactice la clasă de 

obţinerea oricărui tip de avantaje, de la elevi sau de la părinţii / tutorii legali ai acestora; astfel de 

practici, dovedite, se sancţionează cu excluderea din învăţământ; 

d) profesori care nu respectă cele menţionate mai sus vor fi sancţionaţi cu diminuarea 

calificativului anual sau reţinerea a 2–5 % pe 3 luni din salariu; 

Art. 21. Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, pe parcursul 

semestrelor în perioada de evaluare şi în vacanţele şcolare, conform prevederilor Ministerului 

Educaţiei Naționale; 

Art. 22. Fiecare semestru cuprinde perioade de predare, de consolidare şi de evaluare a 

competenţelor dobândite de elevi; în aceste perioade se urmăreşte:   

a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare – învăţare; 

b) fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor; 

c) stimularea elevilor cu ritm lent de învăţare sau cu alte dificultăţi în dobândirea 

cunoştinţelor, deprinderilor şi aptitudinilor; 

d) stimularea pregătirii elevilor capabili de  performanţă; 

Art. 23.  Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi de particularităţile 

psiho-pedagogice ale elevilor şi de specificul fiecărei discipline; acestea pot fi: 

a) lucrări scrise; 

b) activităţi practice: cele de laborator; 

c) referate;  

d) proiecte; 

e) interviuri; 

f) portofolii personale; 

g) răspunsuri orale 

h) alte instrumente stabilite de catedrele / comisiile metodice şi aprobate de director sau 

elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale sau de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu; 
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Art. 24. Evaluarea elevilor se concretizează, prin note de la 10 la 1; notele acordate se 

comunică, în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog şi în carnetul de elev, de către 

profesorul care le acordă şi se comentează cu elevii şi părinţii (dacă este cazul); 

 

SERVICIUL PE ŞCOALĂ 

Art. 25. Fiecare cadru didactic are obligaţia de a îndeplini sarcina de profesor de serviciu pe 
şcoală, conform graficului stabilit la începutul semestrului şi afişat în cancelarie. 

Art. 26.  Învoirea cadrului didactic de la serviciul pe şcoală se acceptă doar dacă are motive 
foarte bine întemeiate. Acesta are datoria să anunţe responsabilul care întocmeşte graficul 
profesorilor de serviciu, cu minimum 2 zile înainte de data la care trebuia să efectueze 
serviciul si  să-şi găsească  înlocuitor pentru a fi înlocuit cu un alt cadru didactic. 

Art. 27.  Profesorul de serviciu asigură desfăşurarea procesului de învăţământ în bune condiţii, 

îndrumând şi controlând activitatea din şcoală, având următoarele atribuţii: 

1. Este prezent în unitatea şcolară cu 15  minute înainte de începerea orelor. 

2. Poartă ecusonul care indică activitatea specifică. 

3. Face prezenţa elevilor de serviciu pe şcoală, organizează, instruieşte şi îndrumă 

activitatea acestora; îi dă elevului de serviciu orarul personal din ziua respectivă, astfel 

încât în cazul în care apar probleme în timpul orelor să  poată fi contactat. 

4. Verifică existenţa cataloagelor la începutul şi la sfârşitul zilei. La sfârşitul programului 

verifică toate cataloagele şi condica, apoi le  încuie în dulap împreună cu un reprezentant 

al serviciul secretariat. 

5. Supraveghează intrarea elevilor în şcoală, împreună cu unul dintre elevii de serviciu pe 

şcoală; 

6. Asigură îndeplinirea programului în bune condiţii: sunatul la timp pentru intrarea şi ieşirea 

elevilor la şi de la ore, prezenţa profesorilor în fiecare clasă (în caz contrar va anunţa 

imediat directorul de serviciu pentru a se lua măsurile corespunzătoare). 

7. Profesorul de serviciu supraveghează starea de disciplină a elevilor în timpul pauzelor, 

intervine în cazul în care sunt abateri disciplinare sau evenimente deosebite, pe care le 

consemnează ulterior în procesul verbal. 

8. Controlează starea de curăţenie şi respectarea normelor de igienă din şcoală şi asigură 

ordinea şi curăţenia în curtea şcolii, cu ajutorul elevilor de serviciu şi al femeilor de 

serviciu, muncitorii şcoli sau personalul de pază. 
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9. La solicitarea elevilor de serviciu pe şcoală, profesorul de serviciu oferă informaţiile 

necesare persoanelor străine (părinţi, rude ş.a.) intrate în şcoală. 

10. Profesorul de serviciu, cu acordul directorului, permite claselor la care în ultima oră nu 

este prezent profesorul, din diverse motive, să părăsească unitatea şcolară. 

11. Profesorul de serviciu coordonează întreaga activitate din şcoală în absenţa directorului, 

având dreptul să dea dispoziţii personalului de întreţinere pentru a remedia problemele 

apărute. 

12. Profesorul de serviciu consemnează în registrul special de procese verbale evenimentele 

deosebite care se petrec în perioada desfăşurării serviciului său. 

13. Profesorul de serviciu pleacă din şcoală ultimul, după ce s-a asigurat că toţi elevii au 

părăsit curtea şcolii şi că nimic deosebit nu se petrece în incinta şcolii. 

14. e interesează la secretariat, la intrarea în schimb, de situaţiile speciale anunţate pentru a 

lua măsurile  ce se impun 

15. Va interzice accesul la oră a cadrelor didactice sub influenţa alcoolului  şi va semnala 

conducerii această situaţie 

16. Va lua măsuri de atenuare a conflictelor iscate în unitatea şcolară şi de informare a 

conducerii în cazul în care se impune acest lucru 

      17.Pentru  buna desfăşurare zilnică a procesului de învăţământ, profesorii de serviciu ai 

Liceului Teoretic „Axente Sever” sunt ajutaţi de către  elevii de serviciu şi portar; 

18. în cazuri speciale care impun intervenţia forţelor de ordine se ia legătura cu: 

a) Dispeceratul Jandarmerie – 0749-034751  

b) Poliţia Mediaş – 0269-841212  

c) Poliţia  Comunitară – 0269-841394   

d) Gardieni – 0269-845932  

e) Spitalul Municipal Mediaş – 0269-842550  

f) Pompieri Mediaş – 0269-842222   

g) Serviciul General de Urgenţă – 112 – este apelat numai dup ă anun ţarea 

directorului  

Art. 28.  Profesorii de serviciu care nu-şi îndeplinesc atribuţiile vor fi depunctaţi în fişa de 

evaluare anuală şi/sau sancţionaţi conform legislaţiei în vigoare. 

Art. 29. Echipele de elevi de serviciu pe şcoală sunt coordonate de dirigintele clasei de 

serviciu, de Comisia Serviciului pe Şcoală şi director; elevii de serviciu pe şcoală (în număr de 

doi elevi din aceeaşi clasă) îşi vor desfăşura activitatea la intrarea în Corpul A, începând cu ora 
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645 din ziua programării, conform graficului afişat lunar de către responsabilul Comisiei 

Serviciului pe Şcoală; elevii de serviciu pe şcoală sunt scutiţi de ore în ziua serviciului, dar nu şi 

de evaluare începând cu următoarea zi după efectuarea serviciului pe şcoală; 

Art. 30.  Accesul persoanelor străine în şcoală este permis numai după consemnarea în 

Registrul de poart ă a datelor personale (din actul de legitimare) de către elevii de serviciu de 

la intrarea în corpurile A şi a scopului vizitei persoanei respective;  este strict interzis accesul în 

şcoală a persoanelor în stare de ebrietate;  

Art. 31.  În fiecare clasă se organizează echipe de elevi de serviciu pe clasă; elevii de 

serviciu pe clasă au sarcina de a menţine ordinea şi disciplina în clasă pe timpul pauzelor şi de 

a asigura condiţii de lucru adecvate pentru desfăşurarea orelor: material didactic, markere, 

curăţenia tablei, a coşului de gunoi etc.  

Art. 32 . Asigurarea curăţeniei claselor intră şi în obligaţia elevilor; clasele lăsate în 

dezordine la încheierea programului zilnic nu li se vor asigura serviciile de întreţinere din partea 

personalului de ingrijire din şcoală;  

Art. 33. Pentru asigurarea respectării Regulamentului Intern, pentru evitarea producerii 

de stricăciuni ale bunurilor materiale din şcoală şi pentru realizarea unui climat civilizat în 

şcoală, profesorii de serviciu, personalul de pază împreună cu elevii de serviciu, propun 

directorului sancţionarea elevilor care săvârşesc următoarele abateri: 

a) fumează în incinta şcolii sau în imediata apropiere a acesteia, consumă seminţe sau 

alcool sau se droghează în şcoală şi / sau în imediata apropiere a acesteia sau intră în şcoală 

sub influenţa alcoolului sau a drogurilor; sau participă la jocurile de noroc. 

b) degradează instalaţiile din grupurile sanitare sau nu respectă destinaţia grupurilor 

sanitare; 

c) aleargă zgomotos pe coridor şi în clasă, sar pe bănci sau catedre; 

d) trântesc uşile sau ferestrele; 

e) degradează mobilierul prin jocuri brutale, zgârieturi, desene etc.; 

f) se sprijină cu picioarele pe pereţi şi deteriorează pereţii cu inscripţii, desene etc.; 

g) degradează instalaţiile electrice (comutatoare, prize, lămpi etc.) lovesc sau distrug 

tablele de scris, mobilierul, aparatele şi instalaţiile din laboratoare sau cabinete; 

h) comit acte de violenţă fizică sau verbală asupra celorlalţi colegi sau a personalului 

şcolii şi a cadrelor didactice; 

i) săvârşesc alte fapte interzise de Regulamentul Şcolar; 
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� Săvârşirea unei abateri dintre cele menţionate anterior atrage după sine sancţionarea 

elevului conform R.O.F.U.I.P., în funcţie de gravitatea faptei săvârşite mergându-se până la 

exmatriculare; 

� La intrarea în sălile de curs, elevii au obligaţia să închidă telefoanele mobile şi să le 

păstreze în geantă. În timpul lucrărilor scrise, profesorul poate cere depunerea telefoanelor pe 

catedră. În cazul utilizării telefoanelor mobile, profesorii au obligaţia de a le preda la secretariat, 

acestea putând fi ridicate  numai de părinţi. În cazul refuzului predării telefonului mobil, cât şi în 

situaţia imposibilităţii ridicării acestuia de către părinţi, elevul va păstra telefonul, aplicându-se o 

sancţiune din ROFUIP. În timpul orelor de curs, elevii vor asculta muzică numai în situaţii 

speciale, cu acordul explicit al profesorului. Folosirea abuzivă a aparaturii audio se 

sancţionează cu măsura aplicată în cazul telefoanelor mobile. Folosirea oricăror aparate de 

înregistrare audio sau video este permisă numai în scop didactic cu acordul explicit al 

profesorului. 

� Se interzice jocul cu mingea şi cu bulgări de zăpadă în curtea şcolii sau în clase. 

� Este interzis consumul de băuturi răcoritoare şi alimentare în laboratoare, se interzice 

introducerea în sălile de curs a băuturilor în pahare de plastic. 

� În caz de distrugri a bunurilor școlare va fi achitată de trei ori contravaloarea bunurilor 

deteriorate, sau înlocuirea lor cu altele similare – noi; 

� Pentru abaterile de la alin. a) elevii vor fi eliminaţi 3 zile de la cursuri cu nota scăzută 

la purtare la 7, iar la prima abatere de orice fel după aceasta, elevii vor fi exmatriculaţi;  

� Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 zile constă în înlocuirea activităţii obişnuite 

a elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate, desfăşurată de regulă, 

în cadrul unităţii de învăţământ, în conformitate cu prevederile Regulamentului  Intern şi stabilită 

de către director la propunerea Consiliului  Clasei;  

� Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate 

nemotivate şi se consemnează corespunzător în catalogul clasei; 

� Profesorii de serviciu pe şcoală care nu sesizează la sfârşitul programului stricăciunile 

materiale din şcoală vor suporta contravaloarea lor; 
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CAPITOLUL IV 

ELEVII LICEULUI TEORETIC „AXENTE SEVER” 

 

Dispozi ţii  generale  

Art. 40. Elevii se prezintă la şcoală cu cel puţin 5 minute înainte de prima oră  din orarul 

claselor proprii; intrarea lor în şcoală se face pe baza semnelor distinctive ale liceului; 

Art. 41.  Elevii Liceului Teoretic „Axente-Sever” au obligaţia ca pe perioada cursurilor să 

poarte semnele distinctive ale liceului compuse din: 

� pentru băieţi: sacou de culoare verde, c ămaşă într-o singur ă culoare (orice 

culoare) şi cravat ă , pantalon negru de stof ă la dung ă (nu blugi negri sau altfel de 

pantaloni de culoare neagr ă, nu pantaloni slim ); 

� pentru fete: sacou de culoare verde, c ămaşă (nu tricou!!!), intr-o singur ă culoare 

(orice culoare), fust ă neagră de stof ă care s ă fie pân ă la mijlocul genunchiului ( nu fust ă 

din alt material elastic ă mulat ă pe corp) sau pantalon negru de stof ă la dung ă cu talie 

înaltă (nu blugi negri sau altfel de pantaloni de culoare  neagră, nu pantaloni slim sau 

pană); Fetele nu au voie cu colanţi. 

� încălțămintea: atât pentru fete,cât și pentru b ăieți, este de culoare neagr ă, albă, 

gri sau maro (nu culori stridente). Pantalonii s ă fie deasupra ghetelor, cizmelor etc. 

Fetele nu au voie cu cizm ă peste genunchi.  

Art. 42.  Dacă după 15 minute de la începerea orei profesorul nu a intrat la clasă, va fi 

anunţată direcţiunea pentru a rezolva situaţia. Elevii vor sta în clasă pe tot parcursul orei, pentru 

a nu deranja cursurile altora. 

TRANSFERUL ELEVILOR 

 

Art. 43. Transferurile la cererea elevilor/ părinţilor, tutorilor legali în cadrul unităţii, de la o 

specialitate la alta păstrând forma de învăţământ, se aprobă în următoarele condiţii:    

a)  Media la purtare: 10 (zece); 

b)  Media genenerală semestrială / anuală să fie cel puţin egală cu ultima medie de la 

clasa la care s-a solicitat transferul; 

c)  După promovarea examenelor de diferenţă; 

d)  În limita locurilor disponibile;  
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Art. 44.  Transferul de la un alt liceu la Liceul Teoretic „Axente-Sever ” respectând filiera, 

profilul şi specializarea sau schimbând specializarea şi / sau profilul şi / sau filiera, se aprobă în 

limita locurilor disponibile şi dacă solicitantul întruneşte următoarele condiţii: 

a) Nu a avut nici o sancţiune la şcoala de unde se transferă; 

b) Are media 10 (zece) la  purtare; 

c) Media generală semestrială / anuală să fie cel puţin egală cu ultima medie de la clasa 

la care s-a solicitat transferul; 

d) Promovarea examenelor de diferenţă (dacă este cazul); 

e) Nu are mai mult de 15 absenţe nemotivate; 

f) În limita locurilor disponibile; 

g) Numai în vacanţele şcolare sau chiar în cursul semestrului, în situaţii speciale 

prevăzute de ROFUIP; 

h) Nu este corigent;  

Art. 45.  Transferul de la Liceul Teoretic „Axente-Sever” la alte unităţi vor fi analizate şi 

aprobate de către Consiliul de Administraţie în funcţie de motivul transferului; 

Art. 46. Examenele de diferenţă se vor susţine în următoarele trei săptămâni de la 

aprobarea cererii de transfer de către Consiliul de Administraţie.  

 

DREPTURILE, OBLIGA ŢIILE ŞI SANCŢIUNILE ELEVILOR  

 

Art. 47. Motivarea absenţelor se efectuează săptămânal de către dirigintele clasei, pe 

baza următoarelor acte: 

1) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau medicul de familie, depusă de 

elev la dirigintele clasei în termen de 7 zile de la reluarea cursurilor; 

2) cererea scrisă a părintelui / tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de 

învăţământ şi aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele clasei fără a depăşi 5 zile pe 

an; cererea va fi depusă de către părinte / tutore legal şi va fi înregistrată la Serviciul 

Secretariat; 

3) Când există suspiciuni, bazate pe motive serioase, că un cetrificat /scutire medicală a 

fost obţinut prin fraudă, acesta nu va fi luat în considerare. Se va analiza cazul în Consiliul de 

Administraţie. 

4) Situaţia elevilor cu înbolnăviri frecvente va fi discutată cu părinţii acestora şi conducerea 

şcolii.  
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5) Absenţele elevilor care pleacă de la şcoală în timpul programului sunt considerate în 

mod automat nemotivate, dacă elevul înainte de plecare n-a obţinut acordul dirigintelui(în 

absenţa acestuia a directorului) şi a profesorilor care au anunţat lucrări scrise pentru ziua 

respectivă. 

6) Elevii care în timpul cursurilor sunt depistaţi în baruri vor fi sancţionaţi cu mustrare 

scrisă însoţită de scăderea notei la purtare cu un punct (chiar dacă au scutire pentru ziua 

respectivă), întrucât aduc prejudicii imaginii şcolii. 

7) Nerespectarea termenului prevăzut la aliniatul (1) din prezentul articol atrage de regulă 

declararea absenţelor ca nemotivate; 

8) la cererea scrisă a Cluburilor Sportive din care fac parte elevii şcolii noastre, directorul 

poate aproba motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi la competiţii de 

nivel local, naţional şi internaţional, cu condiţia recuperării materiei, în vederea încheierii 

situaţiei şcolare; 

9) în cazul elevilor care absentează nemotivat se vor lua măsuri de sancţionare, în 

conformitate cu R.O.F.U.I.P., art. 118-131; 

10) elevii pot fi învoiţi de către diriginte pentru probleme deosebite una sau două ore / 

semestru pe bază de bilet de voie; 

11) Elevii care aşteaptă profesorii pe hol sau în curtea şcolii vor fi sancţionaţii cu nota 

scăzută la purtare;  

Art. 48.  Elevii/elevele aflaţi în situaţii speciale (căsătorie, naşterea unui copil, persoane 

existente în îngrijirea elevului, detenţie etc.) vor fi sprijiniţi să finalizeze ciclul de învăţământ; 

Art. 49.  Elevii care nu se află în clasă la intrarea cadrului didactic sunt consideraţi 

absenţi la ora respectivă; în cazuri bine motivate, elevii care întârzie pot cere permisiunea 

cadrului didactic să participe la oră, profesorul motivând absenţa după caz; trei întârzieri se 

consideră o absenţă nemotivată; 

Art. 50.  Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică 

iar cei care nu se prezintă la orele de educaţie fizică vor fi consemnaţi în catalog ca absenţi; 

Art. 51.  Părăsirea spaţiilor de învăţământ (sală de clasă, cabinet, laborator, sală şi teren 

de sport) în timpul orelor se face numai în caz de forţă majoră şi doar cu aprobarea cadrului 

didactic; elevii care, din motive întemeiate, se află în curta şcolii în timpul orelor de curs, nu vor 

deranja procesul de învăţământ; în caz contrar vor fi sancţionaţi cu eliminarea a 2 zile;   
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Art. 52.   

 1. Scăderea mediei semestriale la purtare pentru absenţe se face conform 

„PROCEDURII NOTA LA PURTARE” anexă la prezentul regulament.  

2. Elevii cărora pe parcursul şcolarizării în unitatea noastră şcolară le-a fost scăzută nota 

la purtare sub 7 li se va întocmi o Notificare care se va anexa actelor personale; în notificare se 

atrage atenţia asupra faptului că elevul în cauză este o persoană care creează probleme în 

ceea ce priveşte disciplina. 

Art. 53.   La Liceul Teoretic „Axente Sever” se stabilesc drept sancţiuni directe 

următoarele: 

a) introducerea în şcoală sau deţinerea de arme albe, spray-uri paralizante sau 

lacrimogene, petarde, pocnitori, muniţie, droguri sau băuturi alcoolice precum şi a altor 

materiale care pot afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor sau a personalului şcolii; se 

sancţionează cu scăderea notei la purtare la 5 (echivalent cu repetenţia) pentru elevii din 

învăţământul obligatoriu (clasele a IX-a şi a X-a) şi cu exmatricularea pentru elevii din ciclul 

superior al liceului (clasele a XI-a şi a XII-a); 

b) furtul din avutul personal sau din avutul şcolii şi filmările cu telefonul mobil în incinta 

şcolii fără acordul profesorilor, după ce au fost constatate de Poliţie, se sancţionează cu 

scăderea notei la purtare la 7 pentru elevii din învăţământul obligatoriu (clasele IX-X ) şi cu 

eliminarea pe 3-5 zile pentru elevii din ciclul superior al liceului ( clasele XI-XII ); 

Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 zile constă în înlocuirea activităţii obişnuite a 

elevului, pentru perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate, desfăşurată de regulă, în 

cadrul unităţii de învăţământ, în conformitate cu prevederile Regulamentului de Ordine 

Interioară şi stabilită de către director la propunerea Consiliului Clasei; 

Dacă elevul refuză să participe la aceste activităţi, absenţele sunt considerate nemotivate 

şi se consemnează corespunzător în catalogul clasei; 

c) aruncarea unor obiecte pe fereastră sau alte acţiuni care pun în pericol siguranţa celor 

din jur se sancţionează cu scăderea notei la purtare la 7; 

Art. 54.   

(1) Elevilor din cadrul Liceului Teoretic Axente-Sever le este garantată, conform legii, 

libertatea de asociere în cercuri şi în asociaţii ştiinţifice, culturale, artistice, sportive sau civice, 

care se organizează şi funcţionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul Liceului 

Teoretic „Axente-Sever”. 
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(2) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi susţinute în 

unitatea de învăţământ, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobarea directorului; 

aprobarea pentru desfăşurarea acestor acţiuni va fi condiţionată de acordarea de garanţii 

scrise, oficiale privind asigurarea, de către organizatori, a securităţii persoanelor şi a bunurilor; 

cererea pentru desfăşurarea acestor activităţi se depune la direcţiune cu cel puţin 48 de ore 

înainte de începerea activităţii; 

(3) În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în unitatea de învăţământ 

contravine principiilor susmenţionate, directorul liceului poate suspenda sau interzice 

desfăşurarea acestor activităţi; 

Art. 55. 

(1) Elevilor Liceului Teoretic Axente-Sever, le este garantată,  conform legii, libertatea  de 

a redacta şi difuza reviste / publicaţii şcolare proprii; 

(2) În cazul în care aceste reviste / publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa 

naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sau 

prevederile prezentului regulament, directorul va suspenda editarea şi difuzarea acestora; 

Art. 56.  Elevii au obligaţia să frecventeze în mod regulat cursurile şi să participe la toate 

activităţile şcolare şi extraşcolare organizate, care se desfăşoară după un program bine stabilit 

de şcoală; 

Art. 57. Elevii au obligaţia să-şi înştiinţeze părinţii / tutorii legali de convocarea acestora 

la şcoală de diriginte / director; 

Art. 58.  

(1) Elevii au obligaţia să poarte semnele distinctive ale liceului specificate la art. 41 din 

prezentul regulament pe toată durata cursurilor;  

(2) În cazul nerespectării prevederilor alin. 1 elevii vor suporta următoarele sancţiuni: 

� vor fi trimiși la doamna laborant, Negrea Cristina, pentru asigurarea semnelor 

distinctive ale liceului, pe toată durata cursurilor unei zile, dacă profesorul de la clasă constată 

că elevul nu deține toate semnele distinctive ale liceului. Dacă elevul refuză a se prezenta la 

doamna laborant, i se va scădea nota la purtare cu un punct.  

� La următoarele abateri, în ceea ce privește semnele distinctive ale liceului, elevului i 

se va scădea nota la purtare cu câte  un punct .. 

(3) Elevii trebuie să aibă un comportament civilizat, atât în unitatea de învăţământ, cât şi 

în afara acesteia; 
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(4) Este interzis piercing-ul pentru toţi elevii liceului; pentru băieţi este interzis purtatul 

cerceilor, iar pentru fete podoabele stridente şi machiajul strident; elevii care nu respectă 

această regulă vor fi eliminaţi de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, cu posibilitatea efectuării 

de munci în folosul şcolii; 

(5). Este interzis elevilor să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor 

materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ; elevii care nu respectă această regulă 

vor fi eliminaţi de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, cu posibilitatea efectuării de munci în 

folosul şcolii; 

(6). Se interzice elevilor să aibă ţinută, comportamente şi atitudini ostentative şi 

provocatoare; elevii care nu respectă această regulă vor fi eliminaţi de la cursuri pe o perioadă 

de 3-5 zile, cu posibilitatea efectuării de munci în folosul şcolii; 

Art. 59.  

(1) Elevii datorează respect personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, atât în 

şcoală cât şi în afara acesteia; 

(2) Niciunui elev nu îi este permis a face din naţionalitate, religie, orientare sexuală, 

culoare, rasă, etnie, opţiune politică, handicap, starea socială sau familială a unui coleg obiect 

de jignire sau insultă; 

(3) Niciunui elev nu îi este permis să aducă jigniri şi să manifeste agresivitate în limbaj şi 

comportament faţă de colegi şi personalul şcolii; injuriile, jignirile şi insultele aduse colegilor, 

cadrelor didactice sau personalului şcolii se pedepsesc în funcţie de gravitate, conform art. 118, 

alin. 2, din R.O.F.U.I.P.; 

Art. 60. Elevii au obligaţia să utilizeze cu grijă cărţile şi manualele şcolare primite prin 

biblioteca liceului şi să le restituie în stare bună în termenul stabilit; dacă acestea nu vor fi 

predate în starea în care au fost primite, elevii vor suporta plata fiecărui manual, respectiv carte, 

la valoarea actualizată, iar, în cazul în care acestea nu sunt predate până la sfârşitul anului 

şcolar, elevilor în cauză nu li se va elibera niciun document şcolar până la recuperarea acestora 

sau achitarea de 5 ori a contravalorii actualizate a cărţii / manualului; 

Art. 61. Le este interzis elevilor: 

(1) să deterioreze bunurile din patrimoniul unităţii de învăţământ; 

a) la începutul fiecărui semestru, la nivel de clasă, se va întocmi de către diriginte / şeful 

clasei graficul elevilor de serviciu pe clasă, care răspund de ordine, curăţenie, ştergerea tablei, 

aprovizionarea cu markere şi distribuirea materialului didactic necesar desfăşurării orelor;  
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b) fiecare clasă împreună cu dirigintele, răspunde de aspectul şi inventarul sălii de clasă 

primită la început de an şcolar pe baza de proces verbal de la administratorul şcolii, iar  la 

sfârşitul anului şcolar clasa va fi predată în starea în care a fost primită - tot pe bază de proces 

verbal, în care sunt menţionate eventualele deteriorări şi modul de recuperare sau înlocuire a 

acestora; 

c) elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor şcolii vor plăti toate lucrările necesare reparaţiilor 

sau vor suporta toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate; 

d) în cazul în care vinovatul nu se cunoaşte, răspunderea materială este colectivă (a întregii 

clase, a grupei etc.), iar pentru spaţiile comune răspunderea materială şi financiară revine 

tuturor elevilor şcolii; 

e) pentru faptele prevăzute la alin. (1) elevii pot fi sancţionaţi în conformitate cu dispoziţiile 

art. 118-129 din R.O.F.U.I.P; 

 - Contestaţiile împotriva sancţiunilor prevăzute în regulament se adresează, în scris, 
Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ în termen de 5 zile de la aplicarea 
sancţiunii.  
 - Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la 
secretariatul unităţii de învăţămmânt.  
-  Hotărârea Consiliului de Administraţie este definitivă.  

f) pentru păstrarea şi întreţinerea bunurilor materiale ale şcolii, elevii de serviciu pe şcoală 

au obligaţia de a sesiza, după caz, dirigintele, profesorul de serviciu sau directorul săvârşirea 

oricărui gen de abateri; 

� (2) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs şi a examenelor şi de  

asemenea orice aparat audio vizual (hands free, MP3 player, MP4 player, CD Player, aparate 

foto de orice tip, telefoane cu cameră foto, cameră video, bluetooth, iPod etc.); încălcarea 

acestei prevederi atrage după sine scăderea notei la purtare cu un punct , iar dacă abaterea se 

repetă elevului i se va scădea nota la purtare cu câte  un punct .; şcoala nu răspunde de 

securitatea telefoanelor mobile ale elevilor; elevii care folosesc aparate audio-video mai sus 

menţionate în timpul programului vor fi sancţionaţi conform ROFUIP şi Regulamentului Intern; 

(3) să consume seminţe în spaţiile liceului; elevii vor păstra curăţenia şi ordinea în 

spaţiile şcolare (săli de clasă, laboratoare, cabinete, spaţii verzi, alei, sală de sport etc.); 

ambalajele şi resturile vor fi aruncate în locurile special amenajate; încălcarea acestei prevederi 

atrage după sine sancţionarea elevului prin reţinerea acestuia după încetarea programului, 

pentru a face curăţenie în spaţiile respective; 



Liceul Teoretic „Axente Sever” Media ş                                                             Regulament de Ordine Interioar ă 

26 

(4) să invite în incinta spaţiului de învăţământ persoane străine, fără încuviinţarea 

dirigintelui sau conducerii şcolii; în caz contrar, vor fi sancţionaţi potrivit legilor în vigoare, atât 

elevii cât şi invitaţii acestora; 

(5) să îşi parcheze maşinile în incinta  / perimetrul liceului; 

(6) să posede şi să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic; 

 

RECOMPENSELE ELEVILOR 

 

Art. 62. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară vor fi 

recompensaţi conform articolelor 115, 116, 117 din R.O.F.U.I.P.; 

Art. 63. La încheierea fiecărui an şcolar şefii de promoţie vor fi scrişi în “Cartea de 

Onoare” a Liceului Teoretic „Axente Sever”; 

            Art. 64. Elevii cu rezultate remarcabile în activităţile şcolare vor fi evidenţiaţi în Revista 

Şcolii, „Dimesniunea AX”; 

Art. 65.  Se acordă titlul de şef de promo ţie absolventului clasei a XII-a cu cea mai mare 

medie a tuturor anilor de liceu, cu condiţia să aibă media 10 (zece) la purtare în toţi cei 4 ani de 

liceu; 

Art. 66. Se poate acorda un premiu de onoare unui elev / unor elevi, care, prin 

rezultatele obţinute, a contribuit la creşterea prestigiului liceului; 
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CAPITOLUL V 

PĂRINŢII ELEVILOR LICEULUI TEORETIC „AXENTE SEVER”  

Art. 67. Formele de colaborare ale şcolii cu familia sunt: 

a) Consiliul Reprezentativ al părinţilor; 

b) Comitetele de părinţi pe clase; 

c) Şedinţele cu părinţii; 

d) Lectoratele cu părinţii; 

e) Corespondenţa cu părinţii; 

f) Vizite ale părinţilor la şcoală, voluntare sau la solicitarea şcolii.  

           Art. 68. Între Consiliul Reprezentativ al părinţilor şi conducerea liceului se încheie un 

contract de colaborare în care se specifică obligaţiile ambelor părţi; 

Art. 69. Părintele / tutorele legal va semna cu şcoala un acord de parteneriat în educaţie 

la înscrierea copilului în unitatea noastră de învăţământ; 

Art. 70. Şedinţele cu părinţii se organizează de către diriginţi cel puţin o dată pe 

semestru şi ori de câte ori situaţia de la clasă o impune; la cerere, şedinţele se pot organiza cu 

părinţi – elevi – profesori; la şedinţele cu părinţii pot fi invitaţi reprezentanţi ai Poliţiei, 

Jandarmeriei etc.; 

Art. 71. Şedinţele cu părinţii au o tematică fixată la începutul anului şcolar; secretarul 

comitetului de părinţi pe clasă întocmeşte la fiecare şedinţă câte un proces verbal, care se 

depune de către diriginte la dosarul Comisiei metodice a Diriginţilor; 

Art. 72. Părintele / tutorele legal are obligaţia să se prezinte la şcoală cel puţin o dată pe 

lună sau de câte ori este solicitat de dirigintele clasei sau de director;  

Art. 73.  Corespondenţa purtată cu părinţii are rolul de a-i înştiinţa în scris pe aceştia 

despre: 

a) abaterile disciplinare ale elevilor; 

b) situaţia şcolară la finele anului şcolar; 

c) corigenţele elevilor şi perioada examenelor de corigenţă; 

d) situaţii deosebite precum preavizul de exmatriculare; 

e) felicitarea părinţilor ai căror copii au avut media generală peste 900 (nouă) inclusiv; 

Art. 74. În cazul elevilor care ridică probleme disciplinare repetate, odată cu semnarea 

preavizului de exmatriculare părintele şi elevul îşi iau un angajament scris că faptele nu se vor 
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mai repeta; nerespectarea angajamentului, duce la aplicarea sancţiunilor prevăzute la articolele 

127, 128, 129 din R.O.F.U.I.P.; 
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CAPITOLUL VI 

PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII 

 

Art. 75. Pentru ca pe parcursul anului şcolar să nu se producă evenimente cu consecinţe 

nedorite atât în rândul cadrelor didactice cât şi în cadrul elevilor este necesar ca la nivelul 

fiecărei unităţi şcolare să se aplice următoarele măsuri care au caracter obligatoriu: 

(1) Pentru prevenirea busculadelor, accesul şi evacuarea elevilor în şcoală şi din şcoală 

se va face numai în prezenţa cadrelor didactice de serviciu şi numai pe căile de circulaţie şi 

special destinate acestui scop; 

(2) Orele de educaţie fizică nu se vor desfăşura în sălile de clasă, ci numai pe teren sau 

în sala de sport, lucrul la aparate se va face numai după o explicare atentă a fiecărui exerciţiu şi 

sub supravegherea directă şi permanentă a profesorului coordonator, care răspunde de 

păstrarea stării de sănătate şi a integrităţii corporale a fiecărui elev; 

(3) Verificarea fixării ghivecelor de flori pe suporturi şi a suporturilor pe perete; 

(4) Verificarea fixării corespunzătoare a tablourilor, panourilor, afişelor folosite pentru 

semnalizarea riscurilor şi a altor materiale didactice pe pereţii sălilor de clasă, a coridoarelor, a 

cabinetelor şi a laboratoarelor; 

(5) Verificarea iluminatului în fiecare sală de clasă pentru asigurarea desfăşurării 

corespunzătoare a activităţilor didactice; 

(6) Verificarea adaptării băncilor în care elevii învaţă la cerinţele unei dezvoltări normale 

a diferitelor componente ale organismului uman, aşa fel încât să poată adopta o poziţie 

ergonomică, pe toată perioada de şedere în clasă; 

(7) Căile de acces, holurile şi culoarele de trecere trebuie să rămână libere şi neblocate; 

căile de acces şi ieşirile cu destinaţie de urgenţă trebuie să fie puse în evidenţă (marcate) prin 

indicatoare de securitate amplasate în locurile cele mai potrivite; 

(8) Verificarea fixării porţilor pe terenurile de fotbal, handbal a fileurilor de volei, tenis şi a 

suporturilor şi panourilor, coşurilor de baschet de către profesorii de educaţie fizică; 

(9) Verificarea asigurării stabilităţii ţiglei de pe acoperişuri, a capacelor, a gurilor de 

canalizare din curtea şi clădirea şcolii precum şi fixarea şi curăţirea jgheaburilor şi burlanelor de 

evacuare a apelor pluviale; 
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(10) Acolo unde există şantiere de construcţii în incinta unităţii şcolare, acestea se vor 

împrejmui şi semnaliza corespunzător pentru a împiedica accesul elevilor şi în general al 

persoanelor neautorizate; de asemenea, se interzice accesul elevilor în punctele termice şi la 

tablourile electrice de distribuţie şi alimentare; 

(11) Participarea la excursiile, taberele şcolare, vizitele, manifestările cultural-sportive se 

va face pe baza de tabele cu aprobarea conducerii şcolii, cu semnătura de luare la cunoştinţă a 

elevilor privind însuşirea măsurilor de securitate pentru activitatea respectivă; 

(12) Se interzice accesul elevilor pe acoperişuri, pe schele, pe eşafodaje şi oriunde 

există pericolul căderii în gol; 

(13) Se interzice staţionarea elevilor (persoanelor) la intrarea în şcoală, precum şi în 

spaţiul aferent accesului la intrarea în corpurile de clădire; 

           (14) Accesul persoanelor  în incinta unităţii de învăţământ preuniversitar se face numai 

prin locurile special amenajate în acest scop, pentru a permite supravegherea acestora la 

intrarea şi ieşirea din şcoală. 

            (15) Este permis numai accesul autovehiculelor care au acceptul conducerii școlii, 

ambulanţei, pompierilor, poliţiei, salubrizării sau jandarmeriei, precum şi a celor care asigură 

intervenţia operativă pentru remedierea unor defecţiuni ale reţelelor interioare (electrice, de gaz, 

de apă, de telefonie, etc.) sau a celor care aprovizionează unitatea cu produse sau materiale 

contractate. În caz de intervenţie sau aprovizionare personalul de pază/ muncitorii de intretinere 

vor face menţiuni referitoare la intrarea în unitate a acestor autovehicule (ora, marca, număr de 

înmatriculare, durata staţionării, scopul) în registru, pentru identificarea conducătorului auto.  

           (16) Accesul elevilor în scoală este permis numai în uniformă, iar in situatii exceptionale 

pe baza  carnetului de elev  vizat anual. 

            (17)  Accesul părinţilor/persoanelor straine la directiune, secretariat si contabilitate  este 

permis în baza verificării identităţii acestora de catre elevii de serviciu/ personalul de 

paza/muncitorii de intretinere si consemnarea lor in registrul de la poarta şi a ecusonului de 

vizitator. Aceste persoane vor fi conduse la compartimentele solicitate de catre elevii de serviciu 

sau personalul de paza/muncitorii de intretinere. 

            (18) Accesul altor persoane in incinta liceului, este permis numai după obţinerea 

aprobării conducerii unităţii de învăţământ, pe baza ecusonului care atestă calitatea de 

invitat/vizitator al acestora; ecusoanele pentru invitaţi/vizitatori se eliberează de către elevul de 

serviciu în momentul intrării, după efectuarea procedurilor de identificare, înregistrare şi control 

de către personalul care asigură paza unităţii (portar, muncitorii de intretinere). Persoanele care 
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au primit ecusonul au obligaţia sa-l poarte la vedere, pe perioada rămânerii în unitatea şcolară 

şi să-l restituie în momentul părăsirii unităţii. 

            (19)  Personalul de pază/ muncitorii de intretinere are obligaţia de a ţine o evidenţă 

riguroasă a persoanelor străine unităţii de învăţământ care intră în incinta acesteia şi de a 

consemna, în registru date referitoare la identitatea persoanei şi scopul vizitei. 

            (20)  Este interzis în instituţie accesul persoanelor aflate sub influenţa băuturilor 

alcoolice, al celor turbulente, precum şi al celor care au intenţia vădită de a deranja ordinea şi 

liniştea publică. De asemenea, se interzice intrarea persoanelor însoţite de câini, a celor care 

posedă obiecte contondente, substanţe toxice, explozive, inflamabile, publicaţii care au caracter 

obscen sau instigator, precum şi stupefiante sau băuturi alcoolice. 

            (21) Pesonalul de pază/ muncitorii de intretinere şi didactic de serviciu are obligaţia să 

supravegheze comportamentul vizitatorilor şi să verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi. 

            (22)  Programul unităţii de învăţământ şi cel de audienţe se stabilesc semestrial de către 

conducerea unităţii şi se afişează la avizier. 

           (23)  După terminarea orelor de program şi în timpul nopţii, clădirea şcolii se va încuia de 

către personalul abilitat, care va verifica, în prealabil, respectarea măsurilor pentru paza contra 

incendiilor şi siguranţei imobilelor. 

           (24)  Personalul de pază este obligat să cunoască şi să respecte îndatoririle ce îi revin, 

fiind direct răspunzător pentru paza şi integritatea obiectivului, bunurilor şi valorilor încredinţate, 

precum şi pentru asigurarea ordinii în incinta unităţii de învăţământ. 

           (25)  Cadrele didactice au obligaţia de a-şi însuşi şi calitatea de profesor de serviciu. 

Atribuţiile profesorului de serviciu sunt precizate în prezentul document. 
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CAPITOLUL VII 

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC 

 

 Art. 76.  Personalul didactic auxiliar şi nedidactic se prezintă la şcoală cu cel puţin 5 

minute înainte de ora de începere a programului şi părăseşte locul de muncă după terminarea 

programului (program de lucru: 8 ore); 

Art. 77.  Pe toată durata serviciului personalul nedidactic are obligaţia să asigure 

curăţenia şi paza liceului şi să sesizeze conducerea pentru toate neregulile găsite; 

Art. 78.  La efectuarea curăţeniei în clase personalul nedidactic are obligaţia să deschidă 

geamurile când se mătură şi se spală pe jos, să cureţe băncile de resturile de hârtii şi să le 

şteargă de praf; dacă elevii lasă clasele foarte murdare să sesizeze conducerea liceului pentru 

a lua măsurile necesare; 

Art. 79. La încheierea programului de lucru personalul şcolii trebuie să se asigure că 

toate geamurile sunt închise, iar uşile sălilor de clasă, cabinetelor, laboratoarelor şi birourilor 

sunt încuiate; 

Art. 80. Se asigură curăţenia curţii liceului astfel: 

� muncitorii şi portarul: spaţiul verde şi aleile; 

� îngrijitoarele: parcurile cu flori:  

Art. 81. 1. Secretariatul asigură permanenţa pe întreaga perioadă de desfăşurare a 

orelor de curs; funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul liceului şi pentru alte persoane 

interesate (absolvenţi, foşti profesori); în perioada vacanţei de vară, cataloagele şcolare se 

păstrează la secretariat; la terminarea studiilor sau în caz de transfer elevii trebuie să prezinte 

serviciului secretariat că nu au cărţi nerestituite sau alte obligaţii faţă de liceu neonorate (fişa de 

lichidare); după aprobarea transferului, serviciul secretariat este obligat să solicite situaţia 

şcolară a elevului în termen de 5 zile; elevul nu este înscris în catalog până la primirea situaţiei 

şcolare de către şcoala la care / de la care s-a transferat; 

2. Elevii și toți angajații vor respecta programul afișat. 

3. Carnetele de elevi se vor elibera și viza doar prin intermediul diriginților. 

4. Adeverințele se vor elibera a doua zi, după depunerea cererii începând cu ora 11. 

5. În timpul pauzelor, serviciul secretariat va fi funcțional pentru cadrele didactice. 
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Art. 82. Secretarul aduce condica de prezenţă în cancelarie şi o ia la sfârşitul orelor; 

deasemenea trebuie să descuie şi să încuie fişetul în care se păstrează cataloagele, la 

începutul şi terminarea orelor, după ce a verificat împreună cu profesorul de serviciu existenţa  

tuturor cataloagelor. 

Art. 83. Serviciul secretariat se ocupă de procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa 

actelor de studii în conformitate cu reglementările în vigoare; programul cu publicul şi cu elevii la 

secretariat se desfăşoară în intervalul orar 1100-1400;  

Art. 84. Serviciul contabilitate al liceului, care este subordonat directorului-ordonator 

terţiar de credite, asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-

contabile a unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare; 

Art. 85. Serviciul contabilitate îndeplineşte orice servicii financiar-contabile încredinţate 

de director sau stipulate expres în actele normative; 

Art. 86. Persoana cu atribuţii de administrator răspunde de gestionarea şi de întreţinerea 

bazei materiale a liceului, coordonează activitatea personalului administrativ de întreţinere şi 

curăţenie, stabileşte programul acestora potrivit nevoilor liceului care se aprobă de director; 

Art. 87. Persoana cu atribuţii de administrator stabileşte sectoarele de lucru ale 

personalului de îngrijire; în funcţie de nevoile liceului poate schimba aceste sectoare; 

Art. 88. Persoana cu atribuţii de administrator nu poate folosi personalul subordonat în 

alte activităţi decât cele necesare unităţii de învăţământ; 

Art. 89. Bibliotecarul este subordonat directorului unităţii de învăţământ; acesta  

organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesat de 

completarea raţională a fondului de carte şi alte publicaţii; 

Art. 90. Bibliotecarul îndrumă lectura şi studiul elevilor; sprijină formarea şi 

documentarea rapidă a personalului didactic; organizează şi participă la acţiuni concrete 

specifice muncii cu cartea; participă la toate cursurile specifice de formare continuă; 

îndeplineşte şi alte sarcini trasate de directorul liceului; 

Art. 91.  1.Bibliotecarul răspunde de întregul fond de carte al bibliotecii. 

2.Cărțile vor fi împrumutate pe bază de semnătură pentru 2 săptămâni, cu posibilitatea 

prelungirii cu o săptămână. 

3. În cazul nerstituirii la termen, elevul nu va mai putea împrumuta cărți.În cazul cărților 

deteriorate, distruse sau pierdute, elevul va preda o nouă ediție a aceleiași cărți sau de 3 ori 

contravaloarea ei. 

4.Dacă elevii nu găsesc cartea dorită, vor nota titlul cărții în registrul special. 
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Art. 92.  Laborantul, informaticianul au atribuţiile de serviciu prevăzute în fişele de post 

aprobate de directorul liceului; 

Art. 93.  Personalul de îngrijire este direct subordonat administratorului liceului şi răspunde 

de asigurarea curăţeniei pentru spaţiul repartizat; sarcinile îngrijitorului sunt prevăzute în fişa 

postului; personalul de îngrijire îndeplineşte şi alte sarcini date de director; 
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CAPITOLUL VIII 

DISCIPLINA MUNCII  

ŞI RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ - SANCŢIUNI 

Art. 94.  (1) Orice acţiune sau inacţiune, săvârşită cu vinovăţie de către personalul şcolii, 

prin care au fost încălcate îndatoririle de serviciu, normele de conduită profesională şi civică 

prevăzute de lege, Regulamentul de Ordine Interioară, contractul individual de muncă sau 

dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează 

conform prevederilor prezentului Regulament. 

(2) Constituie abatere disciplinar ă următoarele fapte: 

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;  

b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor; 

c) desfăşurarea altor activităţi decât cele stabilite prin fişa postului în timpul orelor de 

program; 

d) refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile şi atribuţiile de serviciu; 

e) lipsa nemotivată de la serviciu sau întârzierea repetată de la serviciu; 

f) părăsirea sediului unităţii  în timpul orelor de program fără aprobarea conducerii şcolii; 

g) manifestări care aduc atingere prestigiului şcolii; 

h) orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin prezentul regulament; 

i) introducerea sau consumul de băuturi alcoolice în timpul programului, sau prezentarea în 

stare de ebrietate la serviciu; 

j) reclamaţii nefondate; 

k) încălcarea angajamentului de confidenţialitate. 

Art. 95. În raport cu gravitatea abaterii disciplinare comise, sancţiunile disciplinare ce se 

aplică personalului sunt: 

a) avertismentul scris; 

b) suspendarea contractului individual de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 

zile lucrătoare; 

c) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus 

retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; 

d) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; 

e) reducerea salariului de bază şi / sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o 
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perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; 

f) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă; 

g) diminuarea calificativului anual; 

h) pentru abaterea de la art. 94 lit. i) se trece la desfacerea contractului de muncă; 

Art. 96.  Constatarea, cercetarea, aplicarea şi contestarea sancţiunilor disciplinare se 

face, potrivit prevederilor Codului Muncii (Legea 53/2003), art. 263-268;  

Art. 97. Părăsirea sediului unităţii  în timpul orelor de program se face pe baza de bilet  

de voie in interes personal sau de serviciu aprobat  de directorul şcolii 

 Răspunderea materială, contravenţională şi penală a personalului Liceului Teoretic 

„Axente Sever” se face conform legislaţiei în vigoare; 
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CAPITOLUL IX 

MODALITĂŢI DE APLICARE A ALTOR DISPOZI ŢII LEGALE ŞI 

CONTRACTUALE SPECIFICE  

 

Art.  98. Pentru aisgurarea aplicării tuturor dipoziţiilor legale în domeniul relaţiilor de muncă la 

nivelul instituţiei funcţionează următoarele principii: 

a) pemanenta informare a conducerii despre apariţiile sau modificările cadrului legal în domeniul 

realaţiilor de muncă; 

b) imediata informare, sub semnătură de luare la  cunoştinţă, a salariaţilor despre noile 

reglementări în domeniul relaţiilor de muncă şi mai ales a sancţiunilor specifice; 

c) imediata aplicare aa normelor legale ce implică modificări ale regimului relaţiilor de muncă la 

nivelul instituţiei; 

d) însuşirea şi aplicarea tuturor normelor legale incidente faţă de specificul activităţii instituţiei. 

 

CAPITOLUL X 

CIRCUITUL DOCUMENTELOR ŞI ACTELOR ÎN INSTITUŢIE 

 

Art. 99.   Actele, documentele şi lucrările instituţiei pot purta denumirile de: hotărâri, dispoziţii, 

decizii, note interne, note de serviciu, adrese de înştiţare, etc. 

Art. 100.  Dispoziţiile (deciziile), sunt elaborate de către directorul şcolii şi sunt difuzate prin 

intermediul secretariatului instituţiei. 

Art. 101.  (1) Notele de serviciu şi notele interne de la director, precum şi cele emise între 

serviciile din instituţie, se comunică celor interesaţi, prin intermediul secretariatului. 

(2)  Transmiterea oricărui document adresat altor instituţii  sau foruri superioare, se va realiza 

numai prin intermediul secreatariatului instituţiei. 

Art. 102.   (1) Documentele şi lucrările – altele decât deciziile de imputare – expediate din 

intituţie, se înaintează spre aprobare şi semnare directorului, de către serviciul secretariat. 

(2) Actele care produc efecte juridice, vor fi vizate de către Consiliul de Administraţie al 

instituţiei. 
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(3) Actul sau adresa se redactează în atâtea exemplare originale câţi destinatari sunt, plus un 

exemplar care se va păstra la serviciul secretariat, purtând la final data şi iniţialele numelui 

persoanei care l-a întocmit. 

Art. 103.   (1) Toate documentele de provenienţă externă primite prin secretariat sunt înaintate 

directorului pentru rezoluţie şi apoi repartizate către compartimentele delegate cu soluţionarea 

lor. Regula se aplică indiferent de destinatarului actului respectiv. 

(2) documentele sunt distribuite prin intermediul secretariatului. 

Art. 104.  După rezolvarea cererii sau actului de către serviciul/compartimentul delegat în acest 

scop, se înaintează prin grija secretaratului spre aprobare şi semnare. 

Art. 105.  Circuitul actelor şi documentelor contabile în intituţie, se face în conformitate cu 

prevederile Ordinului Ministerului finaţelor nr. 1850/2004. 
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CAPITOLUL XI 

PROFESORUL DIRIGINTE 

Art.106. Atribu ţiile  dirigintelui:  

(1) Organizeaz ă şi coordoneaz ă: 

A) activitatea colectivului de elevi; 

B) activitatea consiliului clasei; 

C) sedinţele cu părinţii, semestrial şi ori de câte ori este cazul; 

D) acţiuni de orientară şcolară şi profesională pentru elevii clasei; 

E) activităţi educative şi de consiliere; 

F) activităţi extracurriculare, în şcoală şi în afara acesteia. 

(2) Monitorizeaz ă: 

A) situaţia la învăţătură a elevilor; 

B) frecvenţa elevilor; 

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

D) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare si extraşcolare; 

E) participarea elevilor la programe şi proiecte, precum şi implicarea acestora în activităţi de 

voluntariat; 

F) nivelul de satisfacţie a elevilor şi al părinţilor acestora în legătură cu calitatea actului 

instructiv-educativ. 

Notă: informaţiile privind monitorizarea se constituie în bază de date  pentru diriginte, se 

consemnează în Caietul dirigintelui/Mapa dirigintelui,  se păstrează la Portofoliul dirigintelui şi se 

valorifică în activităţile cu elevii, părinţii, în sintezele şi rapoartele întocmite de unitatea şcolară. 

(3) Colaboreaz ă cu: 

A) profesorii clasei  şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 

extra şcolare , pentru informare privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii 

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

care-i implică pe elevi; 

B) consilierul scolar (psiholog) în activităţi de consiliere si orientare a elevilor clasei; 

C) conducerea şcolii , pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru 

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

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

pentru soluţionarea unor probleme/situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi; 
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D) părin ţii şi comitetul de p ărin ţi al clasei  pentru toate aspectele care vizează activitatea 

elevilor şi evenimentele importante în care aceştia sunt implicaţi şi cu alţi parteneri  implicaţi în 

activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; 

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

elevilor clasei, a dosarelor pentru programele de protectie sociala ; 

F) persoana desemnat ă de conducerea unităţii de învăţământ pentru gestionarea bazei de 

date , în vederea completării si actualizării datelor referitoare la elevii clasei; 

(4) Informeaz ă: 

A) Elevii şi părinţii acestora despre prevederile Regulamentului de organizare şi func ţionare 

a unit ăţilor de înv ăţământ preuniversitar şi ale regulamentului intern al şcolii ; 

B) Elevii şi părinţii acestora cu privire la reglementările referitoare la lucr ările semestriale 

(teze), examene/test ări na ţionale şi cu privire la alte documente care reglementeaz ă 

activitatea şi parcursul şcolar al elevilor ; 

C) Părinţii despre situa ţia şcolar ă, despre comportamentul elevilor, despre frecven ţa 

acestora la ore.  Informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, în ora destinat ă 

acestui scop, la sfâr şitul fiec ărui semestru şi an şcolar, precum şi ori de câte ori este 

nevoie ; 

D) Familiile elevilor, în scris, în legătură cu situa ţiile de corigen ţă, sanc ţionările disciplinare, 

neîncheierea situa ţiei şcolare sau repeten ţie;  

(5) Alte atribu ţii stabilite de c ătre conducerea unit ăţii  de învăţământ , în conformitate cu 

reglementările în vigoare sau cu fişa postului. 

Responsabilit ăţile dirigintelui:  

(1) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotat ă sala de clas ă, alături de elevi, 

părinţi, consiliul clasei; 

(2) completeaz ă catalogul clasei  cu datele personale ale elevilor; 

 (3) motiveaz ă absen ţele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

(4) stabileşte, împreună cu consiliul clasei şi cu consiliul profesoral, după caz, nota la purtare a 

fiecărui elev, în conformitate cu reglementările Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

(5) acorda  recompense si aplica  sanc ţiuni elevilor în conformitate cu Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi regulamentul intern al scolii; 
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(6) verific ă şi încheie situa ţia şcolar ă a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o 

consemneaz ă în catalog şi în carnetele de elev;  

(7) realizează ierarhizarea elevilor la sfâr şit de an şcolar  pe baza rezultatelor obţinute de 

către aceştia la învăţătură si purtare; 

(8) propune consiliului de administraţie acordarea de aloca ţii şi burse  pentru elevi, în 

conformitate cu prevederile legale; 

(9) întocmeşte, semestrial şi anual , şi prezintă consiliului profesoral, spre validare, un raport 

scris asupra situa ţiei şcolare şi comportamentale  a elevilor; 

(10) completeaz ă toate documentele specifice  colectivului de elevi pe care-l coordonează; 

(11) elaborează Portofoliul dirigintelui şi Caietul dirigintelui . 

  

CAPITOLUL XII 

DISPOZIŢII FINALE  

 

Art. 107. Pentru laboratoarele de informatică sunt valabile reguli specifice care se 

comunică tuturor elevilor la prima oră de informatică, iar în privinţa activităţii în celelalte 

laboratoare şi cabinete (în special fizică, chimie şi geografie) se vor prelucra regulile de 

protecţia muncii şi P.S.I. în prima oră de curs; aceste reguli specifice fiecărui laborator şi cabinet 

devin ANEXE  ale prezentului R.O.I.; 

Art. 108. Profesorii de educaţie fizică şi (eventual) limbi moderne vor trece cel târziu 

până la sfârşitul fiecărei săptămâni absenţele şi notele elevilor în catalog; 

Art. 109. Şcoala va centraliza opţiunile elevilor pentru stabilirea CDŞ (Curriculum-ului la 

Decizia Şcolii) în urma consultării acestora şi a părinţilor, iar rezultatele vor fi afişate până cel 

târziu la sfârşitul lunii februarie; 

Art. 110. Şcoala nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru dispariţia obiectelor personale 

ale elevilor şi / sau personalului angajat; 

Art. 111.  Prezentul Regulament de Ordine Interioară va fi adus la cunoştinţa elevilor şi a 

părinţilor sau a reprezentanţilor / tutorilor legali ai acestora, cadrelor didactice şi nedidactice, 

prin prezentarea lui în C.P., la orele de dirigenţie, în cadrul şedinţelor cu părinţii şi publicarea lui 

pe pagina web a liceului (www.axente.ro). 

Art. 112. Prezentul Regulament poate fi modificat pe parcursul anului şcolar cu 

respectarea procedurilor legale; 
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Art. 113.  Capitolele şi prevederile din R.O.F.U.I.P. care nu sunt menţionate în acest 

Regulament de Ordine Interioară se aplică şi în condiţiile şcolii noastre fără niciun amendament; 

Art. 114. Întregul personal al liceului are următoarele obligaţii: 

� respectarea ordinii şi disciplinei la locul de muncă, urmărirea şi aplicarea cu fermitate 

a normelor şi sarcinilor de serviciu şi îndeplinirea lor, manifestarea intransigenţei faţă de orice 

abatere de la regulile stabilite; 

� respectarea programului de lucru şi executarea întocmai şi la timp a sarcinilor ce le 

revin prin sarcinile de serviciu sau prin dispoziţiile conducerii liceului; 

� utilizarea eficientă a materialelor, combustibililor şi energiei, recuperarea tuturor 

resurselor materiale şi energetice refolosibile în conformitate cu dispoziţiile conducerii liceului; 

� luarea măsurilor necesare pentru evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei 

neglijenţe în păstrarea şi administrarea bunurilor din dotarea liceului; 

Art. 115. Spa țiile excedentare pot fi închiriate, conform legilor  în vigoare și a 

hotîrârilor Consiliului Local Media ș. 

Art. 116. Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu anul şcolar 2010-2011 de la 

data aprobării lui în şedinţa Consiliului de Administraţie;  

Art. 117. Prezentul Regulament va fi prezentat întregului colectiv de cadre didactice, 

personalului didactic auxiliar şi nedidactic şi elevilor; orice sugestie este binevenită şi va fi luată 

în considerare pentru îmbunătăţirea prezentului Regulament; 

Art. 118. Identitatea Liceului este stabilită prin: 

� Denumire:  Liceul Teoretic „Axente Sever 

� Localitate:  Mediaş 

� Jude ţ: Sibiu 

� Ţara: România    

� Adresa:  Str. Avram Iancu nr. 18, Cod Poştal 551058 

� Telefon / Fax:  0269-841662 

� e-mail:  axente.sever@yahoo.com 

� website:  www.axente.ro 

 

DIRECTOR, 

PROF. AGÎRBICEANU ANA-MARIA 
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Data: ____/ ____/ ________/ 

Clasa: _________________ 

Diriginte: Prof. _________________________ 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astăzi, ____/____/_______/ cu ocazia prezentării Regulamentului de Ordine 

Interioară al Liceului Teoretic „Axente Sever”. Elevii au luat la cunoştinţă şi se obligă să 

respecte următoarele: 

� prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar (R.O.F.U.I.P.) şi ale Regulamentului de Ordine Interioară (R.O.I.) al liceului; 

� normele legale privind protecţia muncii şi P.S.I.; 

Nr. 
Crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI 

Am luat la 
cuno ştin ţă 
(Semnătura 

elevului) 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.   
11.   
12.   
13.   
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14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   
28.   
29.   
30.   
31.   
32.   
33.   
34.   
35.   

 

 

Diriginte, 

 

Prof. _________________________________ 

 

Semnătura:____________________________ 

 
 
 

 
 
 
 


