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CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Naţional “Ecaterina Teodoroiu”,
Târgu-Jiu, denumit în continuare regulament, cuprinde norme referitoare la organizarea şi funcţionarea
Colegiului Naţional “Ecaterina Teodoroiu”, Târgu-Jiu , în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art.2. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul de conducere, îndrumare şi
control din Ministerul Educaţiei si Cercetarii, din inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului
Bucureşti, denumite în continuare inspectorate şcolare, pentru personalul de conducere, îndrumare, control,
didactic de predare şi instruire practică, didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii şi părinţii care vin în
contact cu unitatea de învăţământ.

Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ preuniversitar Colegiul Național
„Ecaterina Teodoroiu” este elaborat în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale Nr. 1/2011 cu
modificarile și completările ulterioare, cu OM 5079/2016-Regulamentul cadru de organizare și funcționare
a unităților din învățământul preuniversitar, cu OM 4472/2016 – Statutul elevului, cu OM
4619/2014-Metodologia-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie in unitatile de
invatamant preuniversitar, cu OM 5231/ 2015, cu OM 4249/2020, cu ORDIN nr. 4.343/2020 / 27mai 2020
privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a privind violenţa psihologică – bullying, cu ORDIN
Nr. 5.545 /septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfasurarea activitatilor
didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal, Ordinul ministrului educatiei si al ministrului sanatatii 5338/1082 din 1 octombrie 2021 pentru
aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul institutiilor de invatamant in conditii de siguranta
epidemiologica.

Art.3. În România, cetăţenii au drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ,
indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, de rasă, de naţionalitate, de apartenenţă politică sau
religioasă, fără restricţii care ar putea constitui o discriminare sau o segregare.

Art.4. Statul coordonează şi sprijină organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ de pe
teritoriul ţării. Sprijinul acordat de stat nu afectează, în limitele legii, independenţa instituţională în
organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Colegiului Naţional “Ecaterina Teodoroiu”, Târgu-Jiu .

Art. 5. Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul Colegiului Naţional “Ecaterina Teodoroiu”,
Târgu-Jiu 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. (1) Colegiului Naţional “Ecaterina Teodoroiu”, Târgu-Jiu este organizat şi funcţionează în
baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale, a
prezentului regulament si a deciziilor inspectoratului şcolar.

(2) Regulamentul intern este aprobat de Consiliul de Administraţie, cu participarea reprezentanţilor
organizaţiilor sindicale, recunoscute la nivel de ramură, existente în şcoală şi cuprinde reglementări
specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii, în concordanţă cu prevederile legale, în vigoare.

(3) Regulamentul intern se propune şi se dezbate de către consiliul profesoral, la care participă, cu
drept de vot, şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic, reprezentanţi ai părinţilor şi ai elevilor din clasele
a V-a, a VI-a, IX a – a XII-a.

(4) Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru tot personalul salariat al Colegiului
Naţional “Ecaterina Teodoroiu”, pentru elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Art.7. În incinta Colegiului Naţional “Ecaterina Teodoroiu”, Târgu-Jiu sunt interzise, potrivit legii,
crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de propagandă
politică şi prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele convieţuirii sociale, care pun
în pericol sănătatea fizică, psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.



Art.8. (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie şi se încheie la 31 august din anul calendaristic
următor.

(2) Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a
sesiunilor de examene se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, după consultarea
reprezentanţilor federaţiilor sindicale, reprezentative la nivel de ramură - învăţământ.

(3) În situaţii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamităţi naturale etc. cursurile şcolare pot fi
suspendate pe o perioadă determinată.

(4) Suspendarea cursurilor şcolare cu prezenta fizica se dispune prin hotararea CJSU la propunerea
CNET, cu aviz ISJ Gorj și DSP Gorj, pentru o perioadă de 14 zile:

a) În cazul apariţiei unui caz confirmat de imbolnavire cu virusul SARS- Cov - 2 într-o clasa, pentru
clasa respectiva

b) la data suspendarii cursurilor pentru 50% din totalul claselor, pentru intreaga unitate de
invatamant.

(5)
În situaţii excepţionale, inclusiv pe perioada declarării stării de urgență/alertă, Ministerul Educaţiei

şi Cercetării a elaborat, prin ordin al ministrului, metodologia – cadru de organizare și desfășurare a
activităților prin intermediul tehnologiei și al internetului.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Art.9. (1) Reţeaua unităţilor de învăţământ de stat care organizează cursuri de zi, serale, cu
frecvenţă redusă şi la distanţă, precum şi planurile de şcolarizare se aprobă, potrivit prevederilor legale în
vigoare.

Art.10. (1) În învăţământul preuniversitar, formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de
studiu, conform legislaţiei în vigoare. Activitatea de învăţământ pe grupe de studiu se reglementează prin
ordin al ministrului.

(2) Ministerul Educaţiei și Cercetării poate stabili, prin reglementări specifice, şi alte discipline de
învăţământ la care predarea se face pe grupe sau individual.

Art.11. (1) La înscrierea în învăţământul liceal, continuitatea studiului limbilor moderne se asigură
în funcţie de oferta educaţională a unităţii de învăţământ.

Art.12. (1) În învăţământul liceal, în cadrul aceluiaşi profil/specializare, clasele se constituie în
funcţie de oferta educaţională a unităţii de învăţământ, de limbile moderne care se studiază în unitatea de
învăţământ, de opţiunile elevilor şi de alte criterii proprii, cuprinse în regulamentul intern.

(2) Pentru studiul disciplinelor din Curriculum la decizia şcolii, al limbilor moderne sau pentru
situaţii speciale, clasele pot fi împărţite în grupe. Constituirea de grupe poate fi efectuată numai în situaţia
în care studiul cu întreaga clasă nu este posibil.

(3) O grupă de studiu conţine minimum 10 elevi; în situaţii speciale, inspectoratul şcolar poate
aproba grupe cuprinzând cel puţin 7 elevi, cu asumarea consecinţelor financiare implicate.

(4) În învăţământul preuniversitar, în situaţii speciale, grupele, clasele şi anii de studiu sub efectiv
funcţionează cu aprobarea Ministerul Educaţiei Naţionale.
Art.13. (1) În Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, Tg-Jiu, cursurile se desfăşoară în 2 schimburi (
prezența elevilor din clasele a V-a, a VII-a, X-a și a XII-a, va fi în intervalul 7.00-12.50, iar clasele a VI-a,
a IX-a și a XI-a în intervalul 13.40-19.20), cu pauză de dezinfecție de o oră între schimburi.

(2) Şcoala funcţionează în prezent cu următoarele forme de învăţământ, profil și specializări:
- gimnazial (clasele V, VI și VII);
- liceal: profil real, specializare matematică informatică

profil real, specializare științe ale naturii



profil uman, specializare filologie
(2) Clasele terminale funcţionează, de regulă, în programul de dimineaţă. Orele de curs, se vor

organiza în săli de clasă, a căror repartizare o face conducerea unității
(3) Pentru clasele din învăţământul gimnazial și liceal, Organizarea programului școlar se va face

în două schimburi, cu ora de 40 de minute, pauza de 10 minute (diferențiat pe etaje), între cele două
schimburi existînd o oră pentru realizarea dezinfecției sălilor de clasă;

(4) Scenariul de funcținonare al CNET pe parcursul anului se va actualiza în funcție de cazurile
confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-Cov-2 într-o clasă/în unitate. ISJ Gorj și DSP Gorj avizează
propunerea CA CENT și înainteazaă spre aprobare către CJSU scenariul de funcționare. Sunt două scenarii
posibile

● Scenariul 1 – participare zilnică cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, indiferent
de rata de incidență cumulată, până la suspendarea cursurilor cu prezență fizică, pe baza cazurilor
confirmate în clasă/în CNET ;

● Scenariul 2 – participare zilnică în sistem online cu aplicarea dispozițiilor prevăzute în alineatul (5),
în funcție de cazurile confirmate de îmbolnavire cu SARS-Cov-2, respectiv suspendarea cursurilor
cu prezență fizică la nivelul clasei/ unității de învățământ.
(5) Suspendarea cursurilor cu prezență fizică se dispune pentru o perioadă de 14 zile la apariția unui

caz confirmat de SARS-Cov-2 într-o clasă.
La data suspendării cursurilor pentru 50% din totalul claselor, se supendă activitatea cu prezență

fizică la nivelul întregii unitați de învățământ pentru 14 zile.
Măsura este dispusă prin hotărâre CJCSU la propunerea unității de învățământ, cu aviz ISJ Gorj și

DSP Gorj.
Cursurile pentru clasa suspendată se pot relua cu prezență fizică începând cu ziua a 8a de la data

confirmării cazului pozitiv, pentru elevii care prezintă rezultat negativ al testului rapid antigen sau RT-PCR
realizat în ultimele 24 de ore.

(6) În situaţii speciale cum ar fi epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale, pe o
perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata pauzelor pot fi modificate, cu aprobarea inspectorului
şcolar general, la propunerea, bine fundamentată, a consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ.

(7) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații
excepționale, Consiliile profesorale și Consiliile de Administrație, se pot desfășura on-line, prin mijloace
electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.

(8) În situații justificate de infrastructură și resurse existente, CENT poate desfășura activitatea
didactică în sistem online cu aprobarea ISJ, chiar și în situația în care nu se impune suspendarea cursurilor
cu prezență fizică în condițiile prevăzute de alineatul (5)

(9) Profesorii de serviciu, profesorii care îşi desfăşoară activitatea până la ultima oră de curs şi
personalul de întreţinere verifică închiderea geamurilor, a uşilor şi elimină orice pericol de incendiu.

(10) Cadrele didactice ce îşi desfăşoară activitatea  la ultima oră de curs, atât la schimbul I cât
și la schimbul II,  au obligația de a închide echipamentele IT de predare on-line.

(11) Securitatea şcolii, a personalului şi a elevilor este asigurată, conform Planului de pază, de
personalul de pază al şcolii.

(12) Accesul elevilor în şcoală se va face respectând traseul semnalizat din curtea unităţii,
delimitat până la intrare în şcoală (cu asigurarea distanțării fizice); vor fi figurate/
marcate/semnalizate și respectate: intrări, ieşiri, sensul de deplasare. Deplasarea elevilor in interiorul
institutiei trebuie limitata prin alocarea unei sali de clasa unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala
de predare. Principiul de urmat este „1 clasa de elevi = 1 sala de clasa“.

(13) Părăsirea şcolii de către elevi, înaintea terminării programului nu se va putea face decât cu
acordul profesorului diriginte, profesorului de serviciu și directorului de serviciu. Profesorul diriginte are
obligaţia de a comunica cu familiile elevilor  pentru a-i informa cu privire la această situaţie.



(14) Cadrele didactice, personalul nedidactic şi didactic auxiliar vor avea acces în şcoală respectând
traseul semnalizat din curtea unităţii.

(15) Pe durata pandemiei (sau în cazul altor alerte sanitare) accesul în școală este interzis pentru
părinți sau alte persoane fără acordul unuia dintre directorii școlii. Accesul în școală este permis doar
pentru reprezentanții instituțiilor statului cu drept de control.

(16) Este obligatorie purtarea măștii pentru elevi, precum si pentru intregul personal al unitatii de
invatamant, atat in timpul orelor de curs, cat si în interiorul clădirii.

(17)Activitatea în cadrul internatului unităţii de învăţământ se va desfăşura conform Regulamentului
de organizare (Anexa 1 a Regulamenului Intern).

(18)Activitatea în cadrul cantinei unităţii de învăţământ se va desfăşura conform Regulamentului de
organizare şi funcţionare a cantinei (Anexa 2 a Regulamentului Intern).

CAPITOLUL III

MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Secţiunea 1

Dispoziţii generale
Art.14. (1) Conducerea Colegiului Naţional “Ecaterina Teodoroiu”, Târgu-Jiu este asigurată în conformitate
cu legislaţia în vigoare, și este formată din:

- 1 director
- 1 director adjunct

(2) La nivelul unităţii noastre CNET se înfiinţează C.E.A.C., conform prevederilor legale în vigoare.
(3) Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu Târgu Jiu este condus de consiliile de administraţie, de

director şi de director adjunct, după caz. În exercitarea atribuţiilor ce le revin, Consiliul de Administraţie şi
directorii conlucrează cu membrii Consiliului Profesoral, ai Comitetului de Părinţi şi cu autorităţile
administraţiei publice locale și cu membrii consiliului elevilor.

Secţiunea a 2- a

Directorul

Art. 15. (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu legislaţia
în vigoare.

(2) Funcţia de director în unităţile de învăţământ de stat se ocupă, conform legii, prin concurs
public, susţinut de către cadre didactice titulare, membre ale corpului naţional de experţi în
management educaţional. Concursul pentru ocuparea funcţiei de director se organizează conform
metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.
(3) Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia de
preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.
(4) Directorul unităţii de învăţământ de stat poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a
consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului
de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3
dintre membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit de către inspectoratul



şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. În
funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, inspectorul şcolar general
emite decizia de eliberare din funcţie a directorului unităţii de învăţământ.

Art. 16 (1) În exercitarea funcţiei de conducere executivă, directorul are următoarele atribuţii:
a) este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ şi realizează conducerea executivă a

acesteia;
b) organizează întreaga activitate educaţională;
c) răspunde de aplicarea legislaţiei în vigoare, la nivelul unităţii Colegiului Național

”Ecaterina Teodoroiu” Târgu Jiu;
d) asigură corelarea obiectivelor specifice unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel

naţional şi local;
e) coordonează procesul de obţinere a autorizaţiilor şi avizelor legale necesare funcţionării

unităţii de învăţământ;
f) asigură aplicarea şi respectarea normelor de sănătate şi de securitate în muncă; g) încheie

parteneriate cu operatorii economici pentru asigurarea instruirii practice a elevilor;
h) prezintă anual raportul asupra calităţii educaţiei din unitatea de învăţământ; raportul este

prezentat în faţa consiliului de administraţie, a consiliului profesoral, în faţa comitetului
reprezentativ al părinţilor şi a conducerii asociaţiei de părinţi, acolo unde există; raportul este adus
la cunoştinţa autorităţilor administraţiei publice locale şi a inspectoratului şcolar judeţean/al
municipiului Bucureşti şi postat pe site-ul unităţii de învățământ, în măsura în care există, în termen
de maximum 30 de zile de la data începerii anului şcolar.

(2) În exercitarea funcţiei de ordonator de credite, directorul are următoarele atribuţii:
a) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget şi raportul de

execuţie bugetară;
b) răspunde de încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ;
c) face demersuri pentru atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor

legale;
d) răspunde de gestionarea bazei materiale a unităţii de învăţământ.

(3) În exercitarea funcţiei de angajator, directorul are următoarele atribuţii:
a) angajează personalul din unitate prin încheierea contractului individual de muncă;
b) întocmeşte, conform legii, fişele posturilor pentru personalul din subordine;
c) răspunde de evaluarea periodică, formarea, motivarea personalului din unitate;
d)propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe

post şi angajarea personalului;
e)aplică prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din

învăţământul preuniversitar, precum şi prevederile altor acte normative, elaborate de minister.
(4) Alte atribuţii ale directorului sunt:

a) propune inspectoratului şcolar, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de
consiliul de administraţie;

b) coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ şi o
propune spre aprobare consiliului de administraţie; prin excepţie, în unităţile de învăţământ
preuniversitar care şcolarizează elevi exclusiv în învăţământ profesional şi tehnic cu o pondere
majoritară a învăţământului dual, directorul aprobă curriculumul în dezvoltare locală cu
obligativitatea consultării, în prealabil, a reprezentanților operatorilor economici implicați în
instruirea practică și pregătirea de specialitate a elevilor în calificarea respectivă;

c) coordonează activitatea de colectare a datelor statistice pentru sistemul naţional de
indicatori pentru educaţie, pe care le transmite inspectoratului şcolar şi răspunde de introducerea
datelor în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR);

d) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, regulamentul intern şi regulamentul
de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;



e) stabileşte componenţa nominală a formaţiunilor de studiu;
f) elaborează proiectul de încadrare cu personal didactic de predare, precum şi statul de

personal didactic auxiliar şi nedidactic şi le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;
g) numeşte, după consultarea consiliului profesoral, în baza hotărârii consiliului de

administraţie, profesorii diriginţi la clase, precum şi coordonatorul pentru proiecte şi programe
educative şcolare şi extraşcolare;

h) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de numire a cadrului didactic,
membru al consiliului clasei, care preia atribuţiile profesorului diriginte, în condiţiile în care acesta
este indisponibil pentru o perioadă de timp, din motive obiective;

i) numeşte, în baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorii structurilor arondate,
din rândul cadrelor didactice - de regulă, titulare - care îşi desfăşoară activitatea în structurile
respective;

j) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de constituire a comisiilor din
cadrul unităţii de învăţământ;

k) coordonează comisia de întocmire a orarului cursurilor unităţii de învăţământ şi îl propune
spre aprobare consiliului de administraţie;

l) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, calendarul activităţilor educative al
unităţii de învăţământ;

m) emite, în baza hotărârii consiliului de administraţie, decizia de aprobare a regulamentelor
de funcţionare ale cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi cultural-artistice ale elevilor
din unitatea de învăţământ;

n) elaborează instrumente interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control şi
evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoară în unitatea de învăţământ şi le supune spre
aprobare consiliului de administraţie;

o) asigură, prin responsabilul Comisiei pentru curriculum, aplicarea planului de învățământ,
a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea rezultatelor școlare;

p) controlează, cu sprijinul responsabilului Comisiei pentru curriculum, calitatea procesului
instructiv-educativ, prin asistențe la ore și prin participări la diverse activități educative
extracurriculare și extrașcolare;

q) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului din unitate;
r) monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante şi sprijină integrarea acestora în

colectivul unităţii de învăţământ;
s) consemnează zilnic în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile personalului didactic şi

a salariaţilor de la programul de lucru;
t) îşi asumă, alături de consiliul de administraţie, rezultatele unităţii de învăţământ;
u) numeşte şi controlează personalul care răspunde de ştampila unităţii de învăţământ;
v) răspunde de arhivarea documentelor unității de învățământ;
w) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea

actelor de studii, precum şi de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea,
modificarea, rectificarea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară;

x) aprobă procedura de acces în unitatea de învăţământ a persoanelor din afara acesteia,
inclusiv a reprezentanţilor mass-mediei, în condiţiile stabilite prin regulamentul de organizare şi
funcţionare al unităţii de învăţământ. Reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare şi control
asupra unităţilor de învăţământ, precum şi persoanele care participă la procesul de monitorizare şi
evaluare a calităţii sistemului de învăţământ au acces neîngrădit în unitatea de învăţământ;

y) asigură implementarea hotărârilor consiliului de administraţie.
z) propune spre aprobare consiliului de administrație suspendarea cursurilor la nivelul unor

formațiuni de studiu-grupe/ clase sau la nivelul unității de învățământ, în situații obiective, cum ar fi
epidemii, intemperii, calamități, alte situații excepționale;



aa) coordonează activitățile realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului la nivelul
unității de învățământ și stabilește în acord cu profesorii diriginți și cadrele didactice, modalitatea de
valorificare a acestora.

Art. 17  În situații obiective, cum ar fi epidemii, pandemii, alte situații excepționale,
Directorul:
a) propune  CA  actualizarea  scenariului  care  va  fi  adoptat  în  funcție  de  evoluția epidemiologică
b) Desemnează  o  persoană  care  să  țină  legătura  cu  Direcția  de  Sănătate  Publică Gorj.
c) In perioada de suspendare a cursurilor va dispune realizarea urmatoarelor activitati obligatorii:

● curatenia si aerisirea claselor/salilor;
● dezinfectia curenta si terminala a spatiilor unitatii/institutiei de invatamant, respectiv clase,

sali, holuri, toalete;
● pe perioada celor 14 zile de suspendare toti contactii directi din cadrul unitatii/institutiei de

invatamant ai cazurilor confirmate vor fi izolati/carantinati la domiciliu.
d) Dispune purtarea obligatorie a mastii pentru elevi, precum si pentru intregul personal al unitatii

de invatamant, atat in timpul orelor de curs, cat si in timpul recreatiei în clădirea școlii.
e) Ia măsurile necesare pentru implementarea platformei la nivelul Colegiului Național Ecaterina

Teododoriu Târgu Jiu și demararea activităților didactice online pe platforma G Suite for Education,
dacă contextul epidemiologic o impune, integral, sau conform scenariului aprobat în CA și ca suport
educațional  pentru  sprijinul  elevilor.

Art.18. Anual, directorul elaborează Planul Managerial din cadrul Colegiului Naţional “Ecaterina
Teodoroiu”, Târgu-Jiu. Planul Managerial este prezentat în consiliul profesoral și apoi aprobat în consiliul
de administrație. Un rezumat al acestuia, conţinând principalele constatări, va fi făcut public, inclusiv prin
afişare clasică sau electronică.

Directorul adjunct

Art.19. (1) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului, care îi elaborează
fişa postului, în concordanţă cu atribuţiile stabilite prin prezentul regulament, îi evaluează activitatea şi îi
acordă calificativul anual; acesta răspunde în faţa directorului, a consiliului profesoral, a consiliului de
administraţie şi a organelor de îndrumare, evaluare şi control, pentru activitatea proprie, conform fişei
postului.

(2) Directorul adjunct răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din Colegiul Naţional
“Ecaterina Teodoroiu”, Târgu-Jiu şi îndeplineşte atribuţiile delegate de către director pe perioade
determinate, precum şi pe cele stabilite prin fişa postului şi prin regulamentul intern al unităţii de
învăţământ şi preia toate prerogativele directorului, în lipsa acestuia.

(3) În unitatea noastra, directorul adjunct avizează activitatea coordonatorului pentru proiecte şi
programe educative şcolare şi extraşcolare, numit din rândul cadrelor didactice angajate ale şcolii.

(4)Anual, directorul adjunct elaborează un raport general privind starea şi calitatea învăţământului
din Colegiul Naţional “Ecaterina Teodoroiu”, Târgu-Jiu. Raportul general privind starea şi calitatea
învăţământului din unitatea şcolară este prezentat în consiliul profesoral şi în Consiliul reprezentativ al
părinţilor. Un rezumat al acestuia, conţinând principalele constatări, va fi făcut public, inclusiv prin afişare
clasică sau electronică.

(5)Perioada concediului anual de odihnă al directorului adjunct se aprobă de către directorul unităţii
de învăţământ.

(6) Rechemarea din concediu a directorului adjunct se poate realiza de către directorul unității de
învățământ sau de către inspectorul școlar general.



(7) În perioada exercitării mandatului, directorul adjunct al unităţii de învăţământ nu poate deţine,
conform legii, funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte în cadrul unui partid politic la nivel local, judeţean sau
naţional.



Secţiunea a 2-a
Consiliul Profesoral
Art.20 (1) Consiliul profesoral este format din totalitatea cadrelor didactice de conducere și de predare

din unitatea de învăţământ. Preşedintele consiliului profesoral este directorul.
(2) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului

sau la solicitarea a minimum 1/3 din numărul personalului didactic de predare şi instruire
practică.
(3) Personalul didactic de conducere, de predare are dreptul să participe la toate şedinţele

consiliilor profesorale din unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea şi are
obligaţia de a participa la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde
declară, în scris, la începutul fiecărui an şcolar, că are norma de bază. Absenţa nemotivată de
la şedinţele consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde are norma de bază se
consideră abatere disciplinară.

(4) Cvorumul necesar pentru întrunirea în şedinţă a Consiliului profesoral este de 2/3 din numărul
total al membrilor, cadre didactice de conducere, de predare şi instruire practică, cu norma de
bază în unitatea de învăţământ.

(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul
total al membrilor consiliului profesoral cu norma de bază în unitate, şi sunt obligatorii pentru
personalul unităţii de învăţământ, precum şi pentru copii, elevi, părinţireprezentanţi legali.
Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei.

(6) Directorul unităţii de învăţământ numeşte, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, ales
de consiliul profesoral. Secretarul are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil
procesele-verbale ale şedinţelor consiliului profesoral.

(7) La şedinţele consiliului profesoral, directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută,
personalul didactic auxiliar şi/sau personalul nedidactic din unitatea de învăţământ,
reprezentanţi desemnaţi ai părinţilor, ai consiliului elevilor, ai autorităţilor administraţiei
publice locale şi ai operatorilor economici şi ai altor parteneri educaţionali. La şedinţele
consiliului profesoral pot participa şi reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la
nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în unitate.

(8) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral, toţi participanţii au obligaţia să semneze
procesul-verbal de şedinţă.

(9) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul
de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Pe ultima pagină,
directorul unităţii de învăţământ semnează pentru certificarea numărului paginilor registrului
şi aplică ştampila unităţii de învăţământ.

(10) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de un dosar care conţine
anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii,
sesizări etc.), numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă. Registrul şi dosarul se
păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de
învăţământ.
(11) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații

excepționale, ședințele consiliului profesoral se pot desfășura online, prin mijloace
electronice de comunicare, în sistem de videoconferință.
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Art.21. Consiliul Profesoral are următoarele atribuţii:
a) analizează, dezbate şi validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din

unitatea de învăţământ, care se face public;
b) alege, prin vot secret, reprezentanţii personalului didactic în consiliul de administraţie; c)

dezbate, avizează şi propune consiliului de administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare
instituţională al unităţii de învăţământ;

d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate anuale, precum şi eventuale completări sau modificări
ale acestora;

e) aprobă raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentat de fiecare
profesor-diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunilor de amânări, diferenţe şi corigenţe;

f) hotărăşte asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri, potrivit
prevederilor prezentului regulament şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de
învăţământ şi ale Statutului elevului;

g) propune acordarea recompenselor pentru elevi şi pentru personalul didactic din unitatea de
învăţământ, conform reglementărilor în vigoare;

h) validează notele la purtare mai mici de 7, respectiv mai mici de 8 - în cazul unităţilor de
învăţământ cu profil pedagogic, teologic şi militar, precum şi calificativele la purtare mai mici de "bine",
pentru elevii din învăţământul primar;

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

j) avizează proiectul planului de şcolarizare;
k) validează fişele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, în baza

cărora se stabileşte calificativul anual;
l) propune consiliului de administraţie programele de formare continuă şi dezvoltare profesională

ale cadrelor didactice;
m) dezbate şi avizează regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;

n) dezbate, la solicitarea ministerului, a inspectoratului şcolar sau din proprie iniţiativă, proiecte de acte
normative şi/sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea la nivelul sistemului
naţional de învăţământ, formulează propuneri de modificare sau de completare a acestora;

o) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea actului educaţional din unitatea de
învăţământ şi propune consiliului de administraţie măsuri de optimizare a acestuia;

p) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii, în condiţiile legii;

q) îndeplineşte, în limitele legii, alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, precum şi orice
alte atribuţii potrivit legislaţiei în vigoare şi contractelor colective de muncă aplicabile;

r) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ, conform legii.

Art. 22 Documentele consiliului profesoral sunt:
a) tematica şi graficul şedinţelor consiliului profesoral;
b) convocatoare ale consiliului profesoral;
c) registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, însoţit de dosarul cu anexele

proceselor-verbale.
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Secţiunea a 3-a
Consiliul de Administraţie

Art.23. (1) Consiliul de Administraţie funcţionează conform prevederilor legislaţiei în vigoare şi
ale prezentului regulament.

(2) Consiliul de Administraţie are rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ.
(3) La şedinţele consiliului de administraţie participă, de drept, cu statut de observatori,

reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ
preuniversitar din unitatea de învăţământ.

(4) Reprezentantul elevilor din liceu şi din învăţământul postliceal participă la toate şedinţele
consiliului de administraţie, având statut permanent, cu drept de vot, conform procedurii de alegere a
elevului reprezentant în consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobată prin
ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.

(5) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații
excepționale, ședințele consiliului de administrație se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de
comunicare, în sistem de videoconferință.

Art.23. Membrii C.A. coordonează şi răspund de domenii de activitate, pe baza delegării de
sarcini stabilite de preşedintele consiliului, prin decizie.

Art.24. (1) C.A. al unităţii de învăţământ este format din 13 membri.
(2) Personalul didactic de predare, care face parte din consiliul de administraţie, este ales de

consiliul profesoral, la propunerea directorului sau a celorlalţi membri ai acestuia, dintre cadrele didactice
care au calităţi manageriale şi performanţe profesionale deosebite.

(3) Preşedintele CA este directorul unităţii de învăţământ.
(4) La şedinţele CA participă, fără drept de vot, cu statut de observator/ observatori, liderul

sindical / liderii sindicali din unitatea de învăţământ. Punctul de vedere al liderului sindical se
menţionează în procesul-verbal al şedinţei.

(5) Preşedintele CA numeşte, prin decizie, secretarul consiliului de administraţie, care are atribuţia
de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor consiliului de administraţie.

(6) La sfârşitul fiecărei şedinţe a CA, toţi membrii şi invitaţii, dacă există, au obligaţia să semneze
procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Preşedintele consiliului răspunde de acest lucru. Lipsa
cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în aplicare a hotărârilor şedinţei respective.

(7) Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie”,
care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial, se leagă şi se
numerotează. Pe ultima foaie, preşedintele ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului
paginilor şi a registrului.

Art.25.Consiliul de administraţie este legal întrunit în şedinţă în prezenţa a cel puţin jumătate plus
unu din totalul membrilor acestuia.

(1) Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin 2/3 dintre membrii prezenţi, cu
excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Hotărârile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, răspunderea disciplinară şi
disponibilizarea personalului se iau la nivelul unităţii de învăţământ de către consiliul de
administraţie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor consiliului de administraţie.

(3)Hotărârile consiliului de administraţie care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile
pentru ocuparea posturilor, restrângerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sancţiuni
şi altele asemenea, se iau prin vot secret.
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(4)Directorul unităţii de învăţământ emite deciziile conform hotărârilor consiliului de administraţie. Lipsa
cvorumului de şedinţă şi/sau cvorumului de vot conduce la nulitatea hotărârilor luate în şedinţa
respectivă.

(5) Membrii consiliului de administraţie care se află în conflict de interese nu participă la vot.
Art.26. Preşedintele consiliului de administraţie are următoarele atribuţii:

a) conduce şedinţele consiliului de administraţie;
b) semnează hotărârile adoptate şi documentele aprobate de către consiliul de administraţie; c)
întreprinde demersurile necesare pentru înlocuirea membrilor consiliului de administraţie; d)
desemnează ca secretar al consiliului de administraţie o persoană din rândul personalului didactic din
unitatea de învăţământ care nu este membru în consiliul de administraţie, cu acordul persoanei
desemnate;
e) colaborează cu secretarul consiliului de administraţie în privinţa redactării documentelor necesare
desfăşurării şedinţelor, convocării membrilor/observatorilor/invitaţilor şi comunicării hotărârilor
adoptate, în condiţiile legii;
f) verifică la sfârşitul fiecărei şedinţe dacă toate persoanele participante (membri, observatori,
invitaţi) au semnat procesul-verbal de şedinţă.
(2) Responsabilităţile secretarului consiliului de administraţie sunt preluate, în absenţa acestuia, de
către o altă persoană desemnată de preşedintele consiliului de administraţie.

Art.27. Secretarul consiliului de administraţie nu are drept de vot şi are următoarele atribuţii:
a) asigură convocarea, în scris, a membrilor consiliului de administraţie, a observatorilor şi a
invitaţilor;
b) scrie lizibil şi inteligibil procesul-verbal al şedinţei, în care consemnează inclusiv punctele de
vedere ale observatorilor şi invitaţilor, în registrul unic de procese-verbale al consiliului de
administraţie;
c) afişează hotărârile adoptate de către consiliul de administraţie la sediul unităţii de învăţământ, la
loc vizibil;
d) transmite reprezentanţilor organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate
învăţământ preuniversitar, care au membri în unitatea de învăţământ, în copie, procesul-verbal al
şedinţei, anexele acestuia, după caz, şi hotărârile adoptate de consiliul de administraţie;
e) răspunde de arhivarea documentelor rezultate din activitatea consiliului de administraţie.

Art.28. Documentele consiliului de administraţie în cadrul Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu
Târgu Jiu, sunt:
a) graficul şi ordinea de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului de administraţie;
b) convocatoarele consiliului de administraţie;
c) registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie;
d) dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste,
solicitări, memorii, sesizări etc.);
e) registrul de evidenţă a hotărârilor consiliului de administraţie;
f) dosarul hotărârilor adoptate, semnate de preşedinte, înregistrate în registrul de evidenţă a
hotărârilor consiliului de administraţie.

(2) Registrul de procese-verbale al consiliului de administraţie şi registrul de evidenţă a hotărârilor
consiliului de administraţie se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni documente
oficiale, se leagă şi se numerotează de către secretarul consiliului de administraţie. Pe ultima pagină a
registrului, preşedintele ştampilează şi semnează pentru autentificarea numărului paginilor şi a
registrului.

(3) Registrele şi dosarul se păstrează în biroul directorului, într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc
la preşedintele consiliului de administraţie.

Art.29. Atribuţiile Consiliului de Administraţie (C.A.) sunt:
a) aprobă tematica şi graficul şedinţelor;
b) aprobă ordinea de zi a şedinţelor;
c) stabileşte responsabilităţile membrilor consiliului de administraţie şi proceduri de lucru;
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d) aprobă regulamentul intern şi regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ
cu respectarea prevederilor legale;

e) îşi asumă, alături de director, răspunderea publică pentru performanţele unităţii de învăţământ;
f) particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, fişa-cadru a postului de director adjunct,

elaborată de inspectoratul şcolar;
g) particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, contractul educaţional tip, aprobat prin ordin

al ministrului educaţiei naţionale, în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale
unităţii de învăţământ şi ale părinţilor, în momentul înscrierii antepreşcolarilor,
preşcolarilor sau a elevilor;

h) validează statul de personal pentru toate categoriile de personal din unitate, care urmează a fi
transmis spre aprobare inspectoratului şcolar la începutul fiecărui an şcolar şi ori de câte
ori apar modificări;

i) validează raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din unitatea de învăţământ
preuniversitar şi promovează măsuri ameliorative;

j) aprobă comisia de elaborare a proiectului de dezvoltare instituţională, precum şi comisiile de
revizuire a acestuia; aprobă proiectul de dezvoltare instituţională şi modificările ulterioare
ale acestuia, precum şi planul managerial al directorului;

k) adoptă proiectul de buget al unităţii de învăţământ, ţinând cont de toate cheltuielile necesare
pentru buna funcţionare a unităţii de învăţământ, astfel cum sunt acestea prevăzute în
legislaţia în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile; proiectul de buget astfel
adoptat se înregistrează la ordonatorul superior de credite;

l) întreprinde demersuri ca unitatea de învăţământ să se încadreze în limitele bugetului alocat;
m) avizează execuţia bugetară la nivelul unităţii de învăţământ şi răspunde, împreună cu

directorul, de încadrarea în bugetul aprobat, conform legii;
n) aprobă modalităţile de realizare a resurselor extrabugetare ale unităţii de învăţământ şi stabileşte

utilizarea acestora în concordanţă cu planurile operaţionale din proiectul de dezvoltare
instituţională şi planul managerial pentru anul în curs; resursele extrabugetare realizate de
unitatea de învăţământ din activităţi specifice (închirieri de spaţii, activităţi de
microproducţie etc.), din donaţii, sponsorizări sau din alte surse legal constituite rămân în
totalitate la dispoziţia acesteia;

o) aprobă utilizarea excedentelor anuale rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, reportate în anul calendaristic
următor, cu aceeaşi destinaţie sau pentru finanţarea altor cheltuieli ale unităţii de
învăţământ;

p) avizează planurile de investiţii;
r) aprobă acordarea burselor şcolare, conform legislaţiei în vigoare;
s) aprobă acordarea premiilor pentru personalul unităţii de învăţământ, în conformitate cu

prevederile legale în vigoare;
t) aprobă acoperirea integrală sau parţială a cheltuielilor de deplasare şi de participare la

manifestări ştiinţifice în ţară sau străinătate pentru personalul didactic, în limita fondurilor
sau din fonduri extrabugetare;

u) aprobă, lunar, decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din unitatea de
învăţământ, în baza solicitărilor depuse de acestea;

v) aprobă proceduri elaborate la nivelul unităţii de învăţământ;
x) aprobă curriculumul la decizia şcolii cu respectarea prevederilor legale;
y) aprobă orarul cursurilor din unitatea de învăţământ;
z) aprobă măsuri de optimizare a procesului didactic propuse de consiliul profesoral;
aa) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de

învăţământ;
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bb) aprobă tipurile de activităţi educative extraşcolare care se organizează în unitatea de
învăţământ, durata acestora, modul de organizare şi responsabilităţile stabilite de consiliul
profesoral;

cc) aprobă proiectul de încadrare, întocmit de director, cu personal didactic de predare, precum şi
schema de personal didactic auxiliar şi nedidactic;

dd) aprobă repartizarea diriginţilor la clase;
ee)desemnează coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare;
ff) organizează concursul pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare şi nedidactice, aprobă

comisiile în vederea organizării şi desfăşurării concursului, validează rezultatele
concursurilor şi aprobă angajarea pe post, în condiţiile legii;

gg) realizează anual evaluarea activităţii personalului conform prevederilor legale;
hh) avizează, la solicitarea directorului unităţii de învăţământ, pe baza recomandării medicului de

medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, în cazurile de
inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, pentru salariaţii unităţii de
învăţământ;

ii) avizează, la solicitarea a jumătate plus unu din membrii consiliului de administraţie, pe baza
recomandării medicului de medicina muncii, realizarea unui examen medical de
specialitate, în cazurile de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală,
pentru director sau director adjunct;

jj) îndeplineşte atribuţiile de încadrare şi mobilitate a personalului didactic de predare prevăzute de
Metodologia-cadru de mişcare a personalului didactic în învăţământul preuniversitar;

kk) aprobă modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă al personalului
din unitate;

ll) propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ cu votul a 2/3 dintre
membrii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ sau la propunerea consiliului
profesoral, cu votul a 2/3 dintre membrii acestuia, şi comunică propunerea inspectoratului
şcolar;

mm) aprobă fişa individuală a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexă la contractul
individual de muncă, şi o revizuieşte, după caz;

nn) aprobă perioadele de efectuare a concediului de odihnă ale tuturor salariaţilor unităţii de
învăţământ preuniversitar, pe baza cererilor individuale scrise ale acestora, în funcţie de
interesul învăţământului şi al celui în cauză, ţinând cont de calendarul activităţilor unităţii
de învăţământ şi al examenelor naţionale;

oo) aprobă concediile salariaţilor din unitatea de învăţământ, conform reglementărilor legale în
vigoare, contractelor colective de muncă aplicabile şi regulamentului intern;

pp) îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind răspunderea disciplinară a
elevilor, personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de
învăţământ;

rr) aprobă, în condiţiile legii, pensionarea personalului din unitatea de învăţământ;
ss) aprobă, în limita bugetului alocat, participarea la programe de dezvoltare profesională a

angajaţilor unităţii de învăţământ;
tt) administrează baza materială a unităţii de învăţământ.

(2) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ îndeplineşte toate atribuţiile stabilite prin lege,
metodologii, acte administrative cu caracter normativ şi contracte colective de muncă aplicabile.

(3) În situații obiective, cum ar fi epidemii, pandemii, alte situații excepționale, Consiliul de
Administrație

● aprobă și propune Inspectoratului Școlar Județean Gorj aplicarea unuia dintre scenariile de
organizare și desfășurare a cursurilor în CNET,

● Propune Inspectoratului Școlar Județean Gorj Decizia de suspendare a cursurilor școlare
organizate cu prezență fizică pentru obținerea avizului Inspectoratului Școlar Județean Gorj și al
Direcției de sănătate publică Gorj
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● la apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, acestea
au obligația de a anunța persoana responsabilă cu activitatea de coordonare la ninelul CENT –
dra Tălău Oana conducerea unității de învățământ care va informa DSP Gorj despre
eveniment.

Secţiunea a 4-a
Consiliul clasei

Art.30. (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa
respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei .

(2) Preşedintele consiliului clasei este dirigintele.
(3) Consiliul clasei se întruneşte cel puţin o dată pe semestru sau ori de câte ori este

necesar, la solicitarea profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor.
(4) În situații obiective, cum ar fi calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații

excepționale, ședințele consiliului clasei se pot desfășura on-line, prin mijloace electronice de comunicare
în sistem de videoconferință.

Art.31. Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase având ca principale
obiective:

a) armonizarea cerinţelor educative ale personalului didactic de predare cu solicitările elevilor şi
ale părinţilor;

b) evaluarea progresului şcolar al elevilor;
c) stabilirea modalităţilor de sprijinire a elevilor cu un ritm lent de învăţare;
d) organizarea de activităţi suplimentare pentru elevii capabili de performanţe şcolare.
Art.32. Consiliul clasei are următoarele atribuţii:
a) analizează, semestrial, progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev;
b) analizează volumul temelor pentru acasă şi ia măsuri de corelare a acestora între diferitele

discipline;
c) stabileşte măsuri de asistenţă educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de

comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite;
d) propune notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportarea acestora în

unitatea de învăţământ şi în afara acesteia, şi propune consiliului profesoral validarea mediilor de 7(şapte)
şi mai mici de 7(şapte); La sfârşitul fiecărui semestru situaţia privind notele scăzute la purtare se
înmânează consilierului educativ;

e) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;
f) participă la întâlniri cu părinţii şi elevii, cel puţin o dată pe semestru şi ori de câte ori este

nevoie, la solicitarea dirigintelui, sau a cel puţin 1 / 3 dintre părinţii elevilor clasei;
g) propune dirigintelui, directorului sau consiliului profesoral, după caz, sancţiunile disciplinare

prevăzute pentru elevi de prezentul regulament;
h) elaborează, semestrial, aprecieri sintetice despre progresul şcolar şi comportamentul fiecărui

elev şi informează, în scris, părintele.
Art.33. (1) Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi adoptă

hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.
(2) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei, toţi membrii au obligaţia să semneze

procesul-verbal de şedinţă. Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale ale consiliilor clasei,
constituit la nivelul unităţii de învăţământ, pe fiecare nivel de învăţământ. Registrul de procese-verbale se
numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Registrul de procese-verbale al consiliilor clasei este
însoţit de un dosar care conţine anexele proceselor, numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă

16



(3) Consiliul clasei se întruneşte în prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor şi adoptă hotărâri
cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi. (2) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului clasei,
toţi membrii au obligaţia să semneze procesul-verbal de şedinţă. Procesele-verbale se scriu în registrul de
procese-verbale ale consiliilor clasei, constituit la nivelul unităţii de învăţământ, pe fiecare nivel de
învăţământ. Registrul de procese-verbale se numerotează pe fiecare pagină şi se înregistrează. Registrul
de procese-verbale al consiliilor clasei este însoţit de un dosar care conţine anexele proceselor,
numerotate şi îndosariate pentru fiecare şedinţă

Responsabilități ale personalului didactic în unitatea de învățământ
Profesorul diriginte

Art.34. (1) Coordonarea activităţii claselor de elevi se realizează prin diriginţi, numiţi de
directorul unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice de predare.

(2) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu această
responsabilitate.

(3) Dirigintele îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul
anual al unităţii de învăţământ şi în acord cu particularităţile educaţionale ale clasei respective.

(4) Dirigintele întocmeşte, după consultarea profesorilor clasei, a părinţilor şi a elevilor,
planificarea semestrială şi anuală, care va cuprinde componentele activităţii educative, în acord cu
problemele specifice ale colectivului de elevi, precum şi cu programa elaborată de Ministerul Educatiei și
Cercertării.

Art.35. Dirigintele are următoarele atribuţii:
1. organizează şi coordonează:
a) activitatea colectivului de elevi;
b) activitatea consiliului clasei;
c) întâlniri cu părinții sau reprezentanții legali la începutul şi sfârşitul semestrului şi ori de câte ori

este cazul;
d) acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei;
e) activităţi educative şi de consiliere;
f) activități extracurriculare și extrașcolare în unitatea de învățământ și în afara acesteia, inclusiv

activitățile realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului;
2. monitorizează:
a) situaţia la învăţătură a elevilor;
b) frecvenţa la ore a elevilor;
c) participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare;
d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare;

e) participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat;
3. colaborează cu:
a) profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor
şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi;

b) cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei;
c) directorul unităţii de învăţământ, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi,

pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative
referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru
soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi;
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d) asociația și comitetul de părinţi, părinţii sau reprezentanții legali pentru toate aspectele care
vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri
implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;

e) alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară;
f) compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale

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

referitoare la elevi;
4. informează:
a) elevii şi părinţii sau reprezentanții legali, despre prevederile regulamentului de organizare şi

funcţionare a unităţilor de învăţământ;
b) elevii şi părinţii sau reprezentanții legali, cu privire la reglementările referitoare la evaluări și

examene şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor;
c) părinţii sau reprezentanții legali, despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre

frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii sau reprezentanții
legali, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie;

d) părinţii sau reprezentanții legali, în cazul în care elevul înregistrează absenţe nemotivate;
informarea se face în scris; numărul acestora se stabileşte prin regulamentul de organizare şi funcţionare a
fiecărei unităţi de învăţământ.

e) părinţii sau reprezentanții legali, în scris, referitor la situaţiile de corigenţă, sancţionările
disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie;

f)
5. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate cu

legislaţia în vigoare sau fişa postului.
Art.36.  Profesorul diriginte mai are şi următoarele atribuţii:

a) completează catalogul clasei cu datele de identificare școlară ale elevilor (nume, inițiala tatălui,
prenume, număr matricol);

b) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale
regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ;

c) propune în cadrul consiliului clasei și în consiliul profesoral, nota la purtare a fiecărui elev, în
conformitate cu reglementările prezentului Regulament;

d) aduce la cunoștința Consiliului Profesoral, pentru aprobare, sancțiunile elevilor propuse de
către Consiliul clasei, precum și propunerea de ridicare a sancțiunilor privind scăderea notei la purtare;

e) pune în aplicare sancțiunile elevilor decise de Consiliul profesoral în conformitate cu prezentul
Regulament și statutul elevului;

f) încheie situaţia şcolară a fiecărui elev la sfârşit de semestru şi de an şcolar şi o consemnează în
catalog şi în carnetul de elev;

g) realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor acestora;
h) propune consiliului de administraţie acordarea de burse pentru elevi, în conformitate cu

legislaţia în vigoare;
i) completează documentele specifice colectivului de elevi şi monitorizează completarea

portofoliului educaţional al elevilor;
j) întocmeşte calendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei;
k)are în grijă, împreună cu elevii, echipamentele IT ce se folosesc în sala de clasă pentru predarea

în sistem online.

Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare

Art. 37. (1)Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare în cadrul
Colegiului Național Ecaterina Teodoroiu Târgu Jiu, este doamna prof. Pîrvulescu Marinela, cadru didactic
titular, propus de consiliul profesoral şi aprobat de către consiliul de administraţie.
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(2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează
activitatea educativă din unitatea de învăţământ, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare
la nivelul unităţii de învăţământ, cu diriginţii, cu responsabilul comisiei de învăţământ primar, cu consiliul
reprezentativ al părinţilor şi asociaţia de părinţi, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul
şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali.

(3) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară
activitatea în baza prevederilor strategiilor Ministerului Educaţiei privind educaţia formală şi nonformală.
Art.38. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare are următoarele

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

învăţământ;
b) avizează planificarea activităţilor din cadrul programului activităţilor educative ale clasei;
c) elaborează proiectul calendarului activităţilor educative şcolare şi extraşcolare ale unităţii de

învăţământ, în conformitate cu planul de dezvoltare instituţională, cu direcţiile stabilite de către
inspectoratul şcolar şi minister, în urma consultării consiliului reprezentativ al părinţilor, asociaţiei de
părinţi, acolo unde există, şi a elevilor, şi îl supune spre aprobare consiliului de administraţie;

d) elaborează, propune şi implementează proiecte de programe educative;
e) identifică tipurile de activităţi educative extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum

şi posibilităţile de realizare a acestora, prin consultarea elevilor, a consiliului reprezentativ al părinţilor şi
asociaţiei de părinţi, acolo unde există;

f) prezintă consiliului de administraţie rapoarte anuale privind activitatea educativă şi rezultatele
acesteia;

g) diseminează informaţiile privind activităţile educative derulate în unitatea de învăţământ;
h) facilitează implicarea consiliului reprezentativ al părinţilor şi asociaţiei de părinţi, acolo unde

există, şi a partenerilor educaţionali în activităţile educative.
i) elaborează tematici şi propune forme de desfăşurare a consultaţiilor cu părinţii sau

reprezentanții legali pe teme educative;
j) elaborează instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la nivelul

unităţii de învăţământ;
k) facilitează vizite de studii pentru elevi, în ţară şi în străinătate, desfăşurate în cadrul

programelor de parteneriat educaţional;
l) orice alte atribuţii rezultând din legislaţia în vigoare.

Art.39 Portofoliul coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare conţine:
a) oferta educaţională a unităţii de învăţământ în domeniul activităţii educative extraşcolare;
b) planul anual al activităţii educative extraşcolare;
c) programe de parteneriat pentru realizarea de activităţi educative extraşcolare;
d) programe educative de prevenţie şi intervenţie;
e) modalităţi de monitorizare şi evaluare a activităţii educative extraşcolare;
f) măsuri de optimizare a ofertei educaţionale extraşcolare;
g) rapoarte de activitate anuale;
h) documente care reglementează activitatea extraşcolară, în format electronic, transmise de inspectoratul
şcolar şi minister, privind activitatea educativă extraşcolară.

CAPITOLUL IV

Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii (CEAC)

Art. 40. (1) Ministerului Educaţiei Nationale adoptă standarde, standarde de referinţă, indicatori
de performanţă, precum şi metodologia de asigurare a calităţii.
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(2) În baza metodologiei elaborate de Ministerului Educaţiei Nationale, CNET elaborează şi
adoptă propria strategie şi propriul regulament de funcţionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii.

Art. 41. (1) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formată din 4 membri.
Conducerea ei operativă este asigurată  de un coordonator desemnat de acesta.

(2) Membrii CEAC nu pot îndeplini funcţia de director sau director adjunct în instituţia
respectivă, cu excepţia persoanei care asigură conducerea ei operativă.

(3) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are următoarele atribuţii:
a) elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a

calităţii, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia
în vigoare;

b) elaborează anual un raport de evaluare internă (RAEI) privind calitatea educaţiei în unitatea
şcolară respectivă, pe baza căruia directorul elaborează raportul general privind starea şi calitatea
învăţământului din unitatea şcolară. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor, prin afişare sau
publicare şi este pus la dispoziţia evaluatorului extern;

c)   elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
d) cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi

organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivit legii.
(5) Orice control sau evaluare externă a calităţii, din partea Agenţiei Române de Asigurare a

Calităţii în Învăţământul Preuniversitar sau a Ministerului Educaţiei Nationale se va baza pe analiza
raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea şcolară
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CAPITOLUL V
Partenerii educaţionali
PĂRINŢII
Secţiunea 1
Dispoziţii generale

Art.42. (1) Părinţii/tutorii legali au dreptul şi obligaţia de a colabora cu unitatea de învăţământ, în
vederea realizării obiectivelor educaţionale.

(2) Părinţii/tutorii legali au obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu dirigintele pentru a
cunoaşte evoluţia copilului lor.

(3) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal sunt obligaţi, conform legii, să asigure
frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu.
Secţiunea a 2-a
Comitetul de părinţi al clasei

Art. 43 Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în adunarea
generală a părinţilor, convocată de profesorul diriginte care prezidează şedinţa.

(1) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc în primele 15 zile
calendaristice de la începerea cursurilor anului şcolar.
(2) Comitetul de părinţi pe clasă se compune din 3 persoane: un preşedinte şi 2 membri. În prima şedinţă după
alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunică profesorului diriginte.
(3) Comitetului de părinţi pe clasă reprezintă interesele părinţilor sau reprezentanților legali ai elevilor clasei
în adunarea generală a părinţilor sau reprezentanților legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în
relaţiile cu echipa managerială.

Art.44. Comitetul de părinţi al clasei are următoarele atribuţii:
a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinţilor elevilor clasei. Deciziile se iau

cu majoritatea simplă a voturilor părinţilor sau reprezentanților legali.
b) susţine organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităţi educative extraşcolare la

nivelul grupei/clasei şi a unităţii de învăţământ;
c) susţine organizarea şi desfăşurarea de programe de prevenire şi combatere a violenţei, de asigurare a

siguranţei şi securităţii, de combatere a discriminării şi de reducere a absenteismului în mediul şcolar;
d) susţine activităţile dedicate întreţinerii, dezvoltării şi modernizării bazei materiale a grupei/clasei şi

unităţii de învăţământ, atragerea de fonduri băneşti şi donaţii de la persoane fizice sau juridice, colectate prin
asociaţia de părinţi cu personalitate juridică cu respectarea prevederilor legale în domeniul financiar;

e) sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi profesorul diriginte şi se implică activ în întreţinerea,
dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ,conform hotărârii adunării
generale.

f) susţine organizarea şi desfăşurarea de activităţi de consiliere şi orientare socioprofesionale;
g) se implică în asigurarea securităţii elevilor în cadrul activităţilor educative, extraşcolare şi

extracurriculare;
h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinţilor, justificarea utilizării fondurilor alocate, dacă

acestea există.
Art.45. (1) Comitetul de părinţi al clasei ţine legătura cu unitatea de învăţământ, prin dirigintele clasei.
(2) Este interzisă şi constituie abatere disciplinară implicarea copiilor/elevilor sau a personalului din

unitatea de învăţământ în strângerea şi/sau gestionarea fondurilor.
(3) Sponsorizarea clasei sau a unităţii de învăţământ nu atrage după sine drepturi în plus pentru

anumiţi elevi.
(4) Se interzice iniţierea, de către şcoală sau de către părinţi, a oricărei discuţii cu elevii în vederea

colectării şi administrării fondurilor comitetului de părinţi.
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Secţiunea a 3-a
Consiliul reprezentativ al părinţilor / Asociaţia de părinţi

Art.46. La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ funcţionează Consiliul reprezentativ al părinţilor.
Art.47. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii
comitetelor de părinţi ai fiecărei clase.

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror
atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în
procesul-verbal al şedinţei.

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. Convocarea
şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia sau, după caz, de unul
dintre vicepreşedinţi.

(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor este o structură, fără personalitate juridică, a cărei activitate
este reglementată printr-un regulament adoptat prin hotărârea adunării generale a preşedinţilor comitetelor de
părinţi pe clasă din unitatea de învăţământ, care nu are patrimoniu, nu are buget de venituri şi cheltuieli, nu are
dreptul de a colecta cotizaţii, donaţii şi a primi finanţări de orice fel de la persoane fizice sau juridice. Se poate
implica în activităţile unităţii de învăţământ prin acţiuni cu caracter logistic - voluntariat.

(5) În situații obiective, cum ar fi: calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații
excepționale,ședințele Consiliului reprezentativ al părinților se pot desfășura online, prin mijloace electronice
de comunicare, în sistem de videoconferință.

(6) La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ se poate constitui Asociaţia de părinţi în conformitate cu
legislaţia în vigoare privind asociaţiile şi fundaţiile, care reprezintă drepturile şi interesele părinţilor din
unitatea de învăţământ, membri ai acesteia.
Art.48. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor/ Asociaţia părinţilor se organizează şi funcţionează în
conformitate cu propriul regulament de ordine interioară / statutul asociaţiei.
Art.49. Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:

a) propune unităţilor de învăţământ discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la
decizia şcolii, inclusiv din oferta naţională;

b) sprijină parteneriatele educaţionale între unităţile de învăţământ şi instituţiile/organizaţiile cu rol
educativ din comunitatea locală;

c) susţine unităţile de învăţământ în derularea programelor de prevenire şi de combatere a
absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar;

d) promovează imaginea unităţii de învăţământ în comunitatea locală;
e) se ocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specifice minorităţilor în

plan local, de dezvoltarea multiculturalităţii şi a dialogului cultural;
f) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor;
g) susţine conducerea unităţii de învăţământ în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii

sau reprezentanții legali, pe teme educaţionale;
h) colaborează cu instituţiile publice de asistenţă socială/educaţională specializată, direcţia generală de

asistenţă socială şi protecţia copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile
nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de
ocrotire;

i) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de
integrare socială a absolvenţilor;

j) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a
absolvenţilor;

k) se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de
învăţământ, la solicitarea cadrelor didactice;

l) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor;
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m) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii, în buna desfăşurare a activităţii în
internate şi în cantine.

CAPITOLUL VI

Evaluarea rezultatelor elevilor
Art.50. Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, pe parcursul semestrelor,

conform prevederilor Ministerul Educatiei și Cercetării.
Art.51. Fiecare semestru cuprinde şi perioade 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 atitudinilor;
d) stimularea pregătirii elevilor capabili de performanţă.
Art.52. Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi de particularităţile

psiho-pedagogice ale elevilor şi de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi:
a) lucrări scrise;
b) activităţi practice;
c) referate şi proiecte;
d) interviuri;
e) portofolii;
f) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate de

M.E.C. ori de I.S.J. Gorj.
Art.53. (1) La Colegiul Național ”Ecaterina Teodoroiu” Targu Jiu, evaluările se concretizează, de

regulă, prin note de la 10 la 1.
(2) 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 părinţii.
(3) Numărul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la teză,

trebuie să fie cel puţin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învăţământ. Fac
excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de note/calificative este de două.

(4) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin o notă în plus faţă de numărul de note
prevăzut la alin. (3) al prezentului articol, ultima notă fiind acordata, de regulă, în ultimele două săptămâni ale
semestrului.

(5) Disciplinele la care se susţin teze se stabilesc de Ministerul Educatiei Nationale.
(6) Tezele se susţin începând cu a doua jumătate a semestrului.
(7) Notele la teze, cu o pondere de 25% din media semestrială, se analizează cu elevii într-o oră şcolară

special destinată şi se trec în catalog cu cel puţin două săptămâni înaintea încheierii semestrului.
(8) Tezele se păstrează în şcoală până la sfârşitul anului şcolar şi pot fi consultate de părinţii elevilor, în

prezenţa profesorului care predă disciplina de studiu respectivă şi care a acordat nota.

Încheierea situaţiei şcolare

Art.54. (1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, profesorii au obligaţia să
încheie situaţia şcolară a elevilor.

(2) La sfârşitul fiecărui semestru, dirigintele consultă consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii
asupra situaţiei şcolare a fiecărui elev.

Art.55. (1) La fiecare disciplină de studiu, media semestrială se consideră legal constituită dacă este
calculată din numărul de note prevăzut de prezentul regulament.
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(2) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepţia notei
de la teză, medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.

(3) La disciplinele de studiu, la care nu se susţine teză, media semestrială se obţine prin rotunjirea
mediei de la evaluarea periodică la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se
face în favoarea elevului.

(4) La disciplinele de studiu la care se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se
calculează astfel: "media semestrială = (3M + T) / 4", unde "M" reprezintă media la evaluarea periodică, iar
"T" reprezintă nota obţinută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obţinută se rotunjeşte la cel mai
apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului..

(5) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale,
calculată cu două zecimale exacte. Aceasta nu se rotunjeşte. La disciplina de învăţământ educaţie fizică şi
sport, media anuală se poate încheia şi cu media de pe un singur semestru, dacă elevul a fost scutit medical pe
celălalt semestru.

(6) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la
toate disciplinele.

Art.56. Mediile semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu se consemnează în catalog de către
cadrul didactic care a predat disciplina respectivă, iar mediile la purtare de către diriginţi.

Art.57. (1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport.
Acestor elevi nu li se acordă note şi nu li se încheie media la această disciplină, în semestrul sau în anul în
care sunt scutiţi medical.

(2) Pentru elevii scutiţi medical, profesorul de educaţie fizică şi sport consemnează în catalog, la
rubrica respectivă, „scutit medical în semestrul ” sau „scutit medical în anul şcolar ”, specificându-se
documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia.

(3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele
de educaţie fizică şi sport, având însă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele lor de la aceste
ore se consemnează în catalog şi generează efectele prevăzute de legislaţia în vigoare.

(4) În timpul orei de educaţie fizică şi sport, elevilor scutiţi medical, pentru o firească integrare în
colectiv, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere,
înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului, distribuirea şi recuperarea de material didactic, etc.

Art.58. (1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de
studiu cel puţin media anuală 5,00, iar la purtare media anuală 6,00.

Art.59. Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia
şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu din următoarele motive:

a) au absentat, motivat sau nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un
semestru la disciplinele respective. Consiliul clasei, cu acordul profesorului care predă disciplina respectivă,
poate decide încheierea situaţiei şcolare a elevilor care absentează motivat, din cauza unor afecţiuni grave,
menţionate ca atare în documente medicale, sau din alte cauze, pe care consiliul clasei le apreciază ca fiind
justificate, cu condiţia ca, după revenirea la şcoală, aceştia să participe regulat la cursuri şi să poată fi evaluaţi.
Deciziile luate în aceste cazuri se menţionează într-un proces-verbal, care rămâne la dosarul care conţine
anexele proceselor-verbale ale consiliului profesoral;

b) au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ, în urma unor solicitări oficiale,
pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi sportive, cantonamente
şi pregătire specializată, interne şi internaţionale;

c) au beneficiat de bursă de studiu, în străinătate, recunoscută de Ministerul Educatiei și Cercetării
d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări.
e) nu au un număr suficient de note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au mediile

semestriale ori anuale la disciplinele respective, consemnate în catalog de către cadrul didactic, din alte
motive decât cele de mai sus, neimputabile personalului didactic de predare.

Art.60. (1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele patru
săptămâni de la revenirea la şcoală, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
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(2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al doilea sau amânaţi anual se face
într-o perioadă stabilită de conducerea unităţii de învăţământ, înaintea sesiunii de corigenţe. Elevii amânaţi,
care nu promovează la una sau două discipline de studiu, în sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare, se pot
prezenta la sesiunea de corigenţe.

Art.61. (1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5,00 la cel mult două
discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei
şcolare la cel mult două discipline de studiu.

(2) Pentru elevii corigenţi, se organizează, anual, o singură sesiune de examene, într-o perioadă
stabilită de Ministerul Educatiei și Cercetării ;

Art.62. (1) Sunt declaraţi repetenţi:
a) elevii care au obţinut medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline de învăţământ;
b) elevii care au obţinut la purtare media anuală mai mică de 6,00 ;
c) elevii corigenţi care nu se prezintă la examen sau care nu promovează examenul la cel puţin o

disciplină;
d) elevii amânaţi care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare, la cel puţin o

disciplină;
e) elevii exmatriculaţi, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele şcolare „repetent

prin exmatriculare cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alta” respectiv „fără drept de
înscriere în nicio unitate de învăţământ pentru o perioadă de trei ani".

Art.63. (1) Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, la
aceeaşi unitate de învăţământ, inclusiv cu depășirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de lege, sau
se pot transfera la altă unitate de învăţământ.

(2) Pentru elevii din învăţământul liceal declaraţi repetenţi la sfârşitul primului an de studii,
reînscrierea se poate face şi peste cifra de şcolarizare aprobată, de regulă în limita efectivului de 30 de elevi la
clasă. Excepţiile de la regulă se analizează şi se aprobă, în situaţii speciale, de către inspectoratele şcolare.

(3) În învăţământul de stat, în ciclul superior al liceului, elevii se pot afla în situaţia de repetenţie de
cel mult două ori. Anul de studiu se poate repeta o singură dată.

(4) Elevii din ciclul superior al liceului, care nu îndeplinesc condiţiile de la aliniatul (3), îşi pot
continua studiile numai la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă, cu achitarea unei taxe, stabilite de
consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, cu avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean.

(5) Elevul care nu frecventează cursurile de zi ale unei clase din învăţământul obligatoriu, depăşind cu
mai mult de doi ani vârsta clasei respective, se află în situaţia de abandon şcolar. Elevul aflat în situaţia de
abandon şcolar poate fi înscris, la cerere, în forme de învăţământ seral, cu frecvenţă redusă sau la distanţă,
pentru care se constituie formaţiuni aparte.

(6)Tinerii care au depăşit vârsta şcolară cu mai mult de 4 ani îşi pot completa educaţia de bază, prin
parcurgerea unor programe de tip „A doua şansă”, conform metodologiei Ministerul Educatiei Nationale

Art.64. (1) Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară, pot dobândi
calitatea de elev în România, numai după echivalarea de către Ministerul Educatiei Nationale a studiilor
urmate în străinătate şi după susţinerea examenelor de diferenţe.

(2) Elevii menţionaţi la alin. (1) vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea procedurii de echivalare,
indiferent de momentul în care părinții sau reprezentanții legali ai acestora solicită şcolarizarea.

(3)Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate menţiunile privind
evaluările şi frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoaşterii şi a echivalării
studiilor parcurse în străinătate şi după promovarea eventualelor examene de diferenţă.

(4) Indiferent de cetăţenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se
face, prin decizie, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie luate
în baza analizării raportului întocmit de o comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu
pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unităţii de învăţământ, din care fac parte şi
directorul/directorul adjunct şi un psiholog/consilier şcolar.
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(5) Evaluarea situaţiei elevului şi decizia menţionată la alin. (4) vor ţine cont de: vârsta şi nivelul
dezvoltării psihocomportamentale a elevului, de recomandarea părinţilor, de nivelul obţinut în urma unei
evaluări orale sumare, de perspectivele de evoluţie şcolară.

(6) În cazul în care părinţii sau reprezentanții legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei privind
nivelul clasei în care va fi înscris elevul audient, elevul va fi înscris la clasa pentru care optează părinţii, pe
răspunderea acestora asumată prin semnătură.

(7) Dosarul de echivalare va fi depus de către părinţii sau reprezentanții legali ai elevului la unitatea de
învăţământ la care este înscris elevul ca audient. Unitatea de învăţământ transmite dosarul către inspectoratul
şcolar, în termen de cel mult 5 zile de la înscrierea elevului ca audient. Dosarul este transmis, în maximum 5
zile de la înregistrare, de către inspectoratul şcolar către compartimentul de specialitate din minister, numai în
cazul echivalării claselor a XI-a şi a XII-a, pentru recunoaşterea şi echivalarea celorlalte clase aplicându-se
normele legale în vigoare. Ministerul Educaţiei şi Cercetării emite documentul de echivalare în termen de 30
de zile de la primirea dosarului.

(8) În cazul în care părinţii sau reprezentanții legali nu au depus dosarul în termen de 30 de zile de la
înscrierea elevului ca audient, acesta va fi înscris în clasa următoare ultimei clase absolvite în România sau în
clasa stabilită de comisia prevăzută la alin. (4).

(9) În termen de maximum 15 zile de la primirea avizului favorabil din partea inspectoratului şcolar
judeţean, respectiv al ministerului privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor, elevul audient este înscris în
catalogul clasei şi i se transferă din catalogul provizoriu toate menţiunile cu privire la activitatea desfăşurată -
note, absenţe etc.

(10) În situaţia în care studiile făcute în străinătate sau la organizaţii furnizoare de educaţie care
organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte
ţări nu au fost echivalate sau au fost echivalate parţial de către inspectoratul şcolar judeţean, respectiv de către
minister, iar între ultima clasă echivalată şi clasa în care este înscris elevul ca audient există una sau mai multe
clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzută la alin. (4) solicită inspectoratului şcolar,
în scris, în termen de maximum 30 de zile, examinarea elevului în vederea încheierii situaţiei şcolare pentru
anii neechivalaţi sau care nu au fost parcurşi ori promovaţi.

(11) Copiilor lucrătorilor migranţi li se aplică prevederile legale în vigoare privind accesul la
învăţământul obligatoriu din România.

(12) Elevilor străini care doresc să urmeze studiile în învăţământul românesc li se aplică prevederile
elaborate de minister privind şcolarizarea elevilor străini în învăţământul preuniversitar din România.

16) Prin excepție de la prevederile alin (1)-(10), în temeiul Legii nr. 356/2007 pentru aderarea
României la Convenția privind definirea statutului școlilor europene, adoptată la Luxemburg, la 21 iunie 1994,
elevilor români înscriși în sistemul Școlilor Europene, reintegrați în sistemul educațional național, li se
recunosc și li se echivalează în procedură simplificată, pe baza cererii avizate de către Ministerul Educației şi
Cercetării, prin direcția cu atribuții în domeniul Școlilor Europene, notele/calificativele obținute, cu încadrarea
în clasa corespunzătoare.

Art.65. (1) Elevilor înscrişi într-o unitate de învăţământ de stat sau particulară din România, care
urmează să continue studiile în alte ţări, pentru o perioadă determinată de timp, li se rezervă locul în unitatea
de învăţământ de unde pleacă, la solicitarea scrisă a părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal.

(2) În cazul în care o persoană, indiferent de cetăţenie sau statut, solicită înscrierea în sistemul de
învăţământ românesc după începerea cursurilor noului an şcolar, se aplică procedura referitoare la
recunoaştere şi echivalare şi, după caz, cea prevăzută la articolele precedente, dacă nu i se poate echivala anul
şcolar parcurs în străinătate.

Art.66. (1) Consiliul profesoral din unitatea de învăţământ validează situaţia şcolară a elevilor, pe
clase, în şedinţa de încheiere a cursurilor semestriale şi anuale, iar secretarul consiliului o consemnează, în
procesul-verbal, menţionându-se numele celor promovaţi, corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi, precum
şi numele elevilor cu note la purtare de 7.00 şi mai mici de 7,00.

(2) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi se comunică, în scris, părinţilor/ tutorilor
legali, de către diriginte, în cel mult 10 zile de la încheierea fiecărui semestru/an şcolar.
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(3) Pentru elevii amânaţi sau corigenţi, dirigintele comunică părinţilor/tutorilor legali, în scris,
programul de desfăşurare a examenelor de corigenţă şi perioada de încheiere a situaţiei şcolare.

(4) În alte situaţii decât cele prevăzute în prezentul regulament, nici un document şcolar nu poate fi
făcut public fără acordul elevului/absolventului, dacă este major, sau al părintelui/tutorelui legal, cu
respectarea art. 83 din Legea 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

Examenele organizate de unităţile de învăţământ

Art.67. (1) Examenele organizate de unitatea de învățământ sunt:
a) examen de corigenţă;
b) examen de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii declaraţi amânaţi;
c) examen de diferenţe pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învăţământ este condiţionată de

promovarea unor astfel de examene;
d) examinări/testări organizate în vederea înscrierii elevilor în clasa a V-a.
Art.68. (1) Ministerul Educaţiei și Cercetării stabileşte perioadele de desfăşurare a examenelor de

corigenţă.
(2) Directorul Colegiului Naţional “Ecaterina Teodoroiu”, Târgu-Jiu stabileşte perioada de desfăşurare

a examenelor, pentru elevii declaraţi amânaţi pe semestrul al doilea sau anual. Aceste examene se desfăşoară
înaintea examenelor de corigenţă.

(3) Desfăşurarea examenelor de diferenţă, în urma transferării de la o unitate de învăţământ la alta, are
loc, de regulă, în vacanţele şcolare.

(2) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de
învăţământ au dreptul să solicite reexaminare. Aceasta se acordă de către director, în cazuri justificate, o
singură dată, după consultarea profesorului şi la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui legal.
Cererea de reexaminare se depune în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor examenului de corigenţă.
Reexaminarea se desfăşoară în termen de 2 zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de data
deschiderii cursurilor noului an şcolar. Comisia de reexaminare se numeşte de către director.

(3) Beneficiază de reexaminare şi elevii migranţi care se află într-o situaţie identică cu cea prevăzută la
art. 67 alin. (6) din prezentul regulament.

Art.69. (1) Toate examenele se desfăşoară după aceeaşi metodologie.
(2) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi anual, examinarea se face din toată materia studiată de

elevi în anul şcolar, conform programei şcolare a clasei sau grupei respective.
(3) Pentru elevii amânaţi pe un semestru, examinarea se face numai din materia acelui semestru.
(4) Pentru elevii care susţin examene de diferenţe, examinarea se face din toată materia studiată în anul

şcolar sau dintr-o parte a acesteia, în funcţie de situaţie.
(5) Disciplinele la care se dau examene de diferenţă sunt cele prevăzute în trunchiul comun al

specializării clasei şi care nu au fost studiate de candidat. Se dă examen, separat, pentru fiecare an de studiu.
(6) Nu se susţin examene de diferenţă pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii.

(7) În cazul elevilor transferaţi, aceştia preiau disciplinele opţionale ale clasei în care se transferă. La
disciplinele opţionale în curs de desfăşurare, părintele/tutorele legal al elevului care nu a împlinit 18 ani îşi
asumă responsabilitatea însuşirii de către elev a conţinutului programei şcolare parcurse până în momentul
transferului. În foaia matricolă, se trec mediile obţinute la opţionalele studiate la unitatea de învăţământ de la
care se transferă.

Art.70. (1) Pentru desfăşurarea examenelor, există trei tipuri de probe: scrise, orale şi practice. La toate
examenele se susţin, de regulă, două din cele trei probe, proba scrisă şi proba orală.

(2) Directorul Colegiului Naţional “Ecaterina Teodoroiu”, Târgu-Jiu stabileşte, prin decizie internă,
componenţa comisiilor şi datele de desfăşurare a examenelor. Fiecare comisie are un preşedinte şi doi
profesori examinatori.

Art.71. (1) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de către doi profesori de aceeaşi specialitate
sau de specialităţi înrudite.

27



(2) Pentru examinarea elevilor corigenţi, unul dintre profesori este cel care a predat elevului disciplina
de învăţământ în timpul anului şcolar. În absenţa temeinic motivată a acestuia, examinarea se face de către un
alt profesor de specialitate din şcoală, numit de directorul Colegiului Naţional “Ecaterina Teodoroiu”,
Târgu-Jiu, sau de către un profesor de la o altă unitate de învăţământ, numit de inspectorul şcolar general, la
solicitarea întemeiată a directorului Colegiului Naţional “Ecaterina Teodoroiu”, Târgu-Jiu. Dacă directorul
Colegiului Naţional “Ecaterina Teodoroiu”, Târgu-Jiu apreciază că între elev şi profesor există un conflict care
ar putea vicia rezultatul evaluării, examinarea poate fi făcută de o comisie stabilita de director si avizata de
inspectorul de specialitate.

Art.72. (1) Proba scrisă a examenelor are o durată de de 90 de minute pentru învăţământul liceal, din
momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau al primirii de către elev a foii cu subiecte. Proba scrisă conţine
două variante de subiecte, din care elevul tratează o singură variantă, la alegere.

(2) Proba orală a examenelor se desfăşoară prin dialog profesor-elev, pe bază de bilete de examen.
Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care susţin examenul la
disciplina respectivă. Fiecare bilet conţine două subiecte. Elevul poate schimba de cel mult două ori biletul de
examen. Fiecare schimbare atrage scăderea notei acordate de către fiecare examinator, cu câte un punct.

(3) Fiecare profesor examinator acordă elevului cate o notă la fiecare probă susţinută de acesta. Notele
de la probele orale sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi fracţionare. Media aritmetică a notelor
acordate la cele două probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de
corigenţă, acordată de profesorul examinator; fracţiunile de 50 sutimi se rotunjesc în favoarea elevului.

(4) Media obţinută de către elev la examenul de corigenţă este media aritmetică, nerotunjită, a notelor
finale acordate de cei doi examinatori. Între notele finale, acordate de cei doi examinatori, nu se acceptă o
diferenţă mai mare de un punct. În caz contrar, medierea o face preşedintele comisiei.

Art.73. (1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina de examen, dacă obţine cel puţin media
5,00.

(2) Sunt declaraţi promovaţi anual, elevii care obţin la fiecare disciplină la care susţin examenul de
corigenţă cel puţin media 5,00.

(3) Media obţinută la examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii
amânaţi pentru un an şi la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată timp de un an şcolar
constituie media anuală a disciplinei respective şi intră în calculul mediei generale anuale.

(4) La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi pe semestrul al doilea sau la
examenul de diferenţă care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, media obţinută
constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă.

Art.74. Elevii corigenţi sau amânaţi, care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice,
dovedite cu acte, în cel mult sapte zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la o dată ulterioară,
stabilită de consiliul de administratie, dar nu mai târziu de începutul noului an şcolar. În situaţii excepţionale,
respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, inspectoratul şcolar poate aproba
susţinerea examenului şi după începerea cursurilor noului an şcolar.

Art.75. (1) Rezultatele obţinute la examenele de încheiere a situaţiei, la examenele pentru elevii
amânaţi şi la examenele de corigenţă, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în catalogul de examen
de către profesorii examinatori şi se trec în catalogul clasei de către secretariatul şcolii, în termen de maximum
cinci zile de la afişarea rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar.

(2) Rezultatele obţinute de elevi la examenele de diferenţă se consemnează în catalogul de examen, de
către examinatori, iar în registrul matricol şi, în catalogul clasei, de către secretarul șef/secretarul şcolii.

(3) În catalogul de examen, se consemnează notele, nota finală acordată de fiecare profesor
examinator, precum şi media obţinută de elev la examen. Catalogul de examen se semnează de către
examinatori şi de către preşedintele comisiei, imediat după terminarea examenului.

(4) Preşedintele comisiei predă secretarului unităţii de învăţământ toate documentele specifice acestor
examene, cum ar fi: cataloage de examen, lucrările scrise şi însemnările elevilor la proba orală. Aceste
documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor anului
şcolar.
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(5) Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei pentru elevii amânaţi,
precum şi situaţia şcolară anuală a elevilor se afişează a doua zi după încheierea sesiunii de examen şi se
consemnează în procesul-verbal al primului consiliu profesoral.

Art.76. (1) După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei, de corigenţă sau de
reexaminare, dirigintele consemnează în catalog situaţia şcolară a elevilor care au participat la aceste
examene.

(2) Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în arhiva
unităţii de învăţământ, timp de un an.

Transferul elevilor
Art.77. Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la

altul, de la o specializare/calificare profesionala la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu
prevederile prezentului ROFUIP şi ale regulamentului intern al unităţii de învăţământ de la şi la care se face
transferul. Transferul copiilor și elevilor se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de
învăţământ la care se solicită transferul și cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al unităţii de
învăţământ de la care se transferă.

Art.78. (1) Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de
admitere este cel puţin egală cu media ultimului admis la specializarea la care se solicită transferul. În situaţii
medicale deosebite, elevii de clasa a IX-a pot fi transferaţi şi în cursul primului semestru sau înainte de
începerea acestuia, pe baza avizului comisiei medicale judeţene, cu respectarea condiţiei de medie menţionate
anterior.

(2) Elevii din clasele a X-a – a XII-a se pot transfera, de regulă, la clasele la care media lor din ultimul
an este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul şi media 9,50 sau 10
la purtare. Excepţiile de la această prevedere se aprobă de către consiliul de administrație.

Art.79. Gemenii se pot transfera în clasa celui cu media mai mare, sau invers, la cererea acestora.
Art.80. (1) Elevii din învăţământul liceal se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, astfel:
a) în aceeaşi unitate de învăţământ, de la o clasă la alta, cu aceeaşi specializare/calificare profesională,

în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;
b) în aceeaşi unitate de învăţământ, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la

alta, de la o calificare profesională la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea
examenelor de diferenţă;

c) de la un liceu la altul, respectând filiera, profilul, specializarea, respectiv calificarea profesională, în
limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, în baza criteriilor prevăzute în prezentul regulament şi în
regulamentul intern al liceului la care se solicită transferul;

d) de la un liceu la altul, schimbând filiera, profilul, specializarea, respectiv calificarea profesională, în
limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea examenelor de diferenţă, în baza criteriilor
prevăzute în regulamentul intern al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul;

(2) Elevii din învăţământul liceal se pot transfera la şcoala profesională, în limita efectivelor de 30 de
elevi la clasă, după recuperarea practicii, în baza criteriilor prevăzute de regulamentul intern al unităţii de
învăţământ la care se solicită transferul.

Art.81. Nepromovarea unuia dintre examenele de diferenţă anulează dreptul la transfer. Şcoala de la
care elevul a solicitat transferul este obligată să-l reprimească.

Art.82. Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ se pot efectua, de regulă, numai în
perioada intersemestrială sau a vacanţei de vară;

Art.83. Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea
prevederilor prezentului regulament, în următoarele situaţii:

a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate;
b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia

de sănătate publică;
c) de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional;
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d) la/de la învăţământul de artă, sportiv şi militar;
e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv

la celelalte clase;
f) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.
f) CA hotărăște ca incepand din anul școlar 2017-2018, transferul elevilor din alte licee la CNET

să se facă ținându-se cont de următoarele criterii :
- rezultate la etapa nationala a Olimpiadelor scolare de specialitate – premiile I, II, III
- elevii din CNET chiar dacă sunt din alta specializare/profil sa aibă prioritate având în vedere

faptul că în ceea ce privește evaluarea criteriile la nivelul unitatii de învățământ sunt unitare și vizeaza
performante deosebite.

Art.84. După aprobarea transferului, şcoala primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a
elevului în termen de 5 zile. Şcoala de la care se transferă elevul este obligată să trimită, la şcoala primitoare,
situaţia şcolară a celui transferat, în termen de 10 zile. Elevul nu este înscris în catalog până la primirea
situaţiei şcolare de către şcoala la care s-a transferat și participă la cursuri ca audient.

Încetarea calităţii de elev
Art.85. (1) Calitatea de elev încetează în următoarele situaţii:
a) la absolvirea studiilor învăţământului obligatoriu, liceal;
b) în cazul exmatriculării;
c) în cazul abandonului şcolar;
d) la cererea scrisă a elevului major sau a părintelui/tutorelui legal, caz în care elevii se consideră

retraşi;
e) în cazul în care elevul înscris/ admis la învăţământul secundar superior nu se prezintă la cursuri în

termen de 20 de zile de la începerea lor fără să justifice absenţele.

CAPITOLUL VII

PERSONALUL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

Art.86. Conform legislaţiei în vigoare se reglementează funcţiile, competenţele, responsabilităţile,
drepturile şi obligaţiile personalului didactic de predare şi de instruire practică şi ale personalului didactic
auxiliar.

Art.87. (1) În sistemul naţional de învăţământ funcţionează personal didactic de predare şi de instruire
practică, personal didactic auxiliar şi nedidactic cu calităţi morale, apt din punct de vedere medical, capabil să
relaţioneze corespunzător cu elevii, părinţii şi colegii.

(2) Personalul din învăţământ are obligaţia de a participa la programe de formare continuă, în
conformitate cu specificul activităţii şi cu reglementările în vigoare, pentru fiecare categorie.

(3) Personalul din învăţământ trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile
educaţionale pe care le transmite elevilor, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil.

(4) Personalul din învăţământ are obligaţia 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/copilului.

(5) Personalul din învăţământ trebuie să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii,
părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

(6) Personalului din învăţământ îi este interzis să desfăşoare acţiuni de natură să afecteze imaginea
publică a elevului, viaţa intimă, privată şi familială a acestuia.

(7) Personalului din învăţământ îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum şi agresarea
verbală sau fizică a elevilor şi/sau a colegilor.

(8) Se interzice personalului didactic să condiţioneze evaluarea elevilor sau calitatea prestaţiei
didactice la clasă de obţinerea oricărui tip de avantaje, de la elevi sau de la părinţii/ aparţinătorii/reprezentanţii
legali ai acestora. Astfel de practici, dovedite, se sancţionează cu excluderea din învăţământ.
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(9) Personalul didactic este obligat să prezinte, conform legislaţiei în vigoare, rezultatele analizelor
medicale solicitate, efectuate conform, privind Statutul Personalului Didactic, cu modificările şi completările
ulterioare, Acordului comun, încheiat de Ministerul Educaţiei și Cercetării cu Ministerul Sănătăţii şi Familiei
şi cu Casa de Asigurări: avizul pentru examenul clinic, eliberat de către medicul de familie ;

(10) Personalul didactic are obligaţia de a respecta programul şcolar, ora de curs. Cu aprobarea I.S.J se
poate diminua ora de curs, numai în timpul lunilor de iarnă.

(11) Personalul didactic are în sarcină desfăşurarea programului de serviciu pe şcoală şi adus la
cunoştinţă la începutul fiecărui semestru şcolar.

Art.88. Personalul didactic de predare şi de instruire practică din învăţământul preuniversitar are
drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin
regulamentul de ordine interioară, se pot stabili drepturi şi obligaţii specifice, cu consultarea reprezentantului/
reprezentanţilor organizaţiei/ organizaţiilor sindicale din unitate.

Art.89. (1) Compartimentul Secretariat este subordonat directorului/directorului adjunct Colegiului
Naţional “Ecaterina Teodoroiu”, Târgu-Jiu .

(2) Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ şi pentru alte
persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de director.

(3) Secretariatul asigură permanenţa pe întreaga perioadă de desfăşurare a orelor de curs.
(4) Secretarul aduce condica în cancelarie şi o ia la sfârşitul orelor. Secretarul descuie şi încuie fişetul,

în care se păstrează cataloagele, la începutul/ terminarea orelor, după ce a verificat, împreună cu profesorul/
învăţătorul de serviciu, existenţa tuturor cataloagelor.

(5) Secretarul completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă şi se ocupă de arhivarea tuturor
documentelor şcolare.

(6) În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la secretariat.
(7) Procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se fac în conformitate cu reglementările stabilite prin

ordinul M.E.C
(8) Procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se fac în conformitate cu

prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară
în învăţământul preuniversitar”, aprobat prin O.M.E.N.

(9) Evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, după
expirarea termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de păstrare, aprobat prin ordinul, M.E.C.
se fac în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr.16 din 2 aprilie 1996.

Art.90. (1) Serviciul de contabilitate este subordonat directorului Colegiului Naţional “Ecaterina
Teodoroiu”, Târgu-Jiu .

(2) Serviciul Contabilitate al unităţii de învăţământ şi cel al centrului de execuţie bugetară, acolo unde
este cazul, subordonat directorului-ordonator terţiar de credite, asigură şi răspunde de organizarea şi
desfăşurarea activităţii financiar-contabile a unităţii de învăţământ, în conformitate cu dispoziţiile legale în
vigoare.

(3) Contabilitatea îndeplineşte orice sarcini financiar-contabile încredinţate de director/director adjunct
sau stipulate expres în acte normative.

Art.91. (1) Serviciul de Administraţie este subordonat directorului/directorului adjunct Colegiului
Naţional “Ecaterina Teodoroiu”, Târgu-Jiu.

(2) Administratorul îşi desfăşoară activitatea sub conducerea directorului, răspunde de gestionarea şi
de întreţinerea bazei materiale a unităţii de învăţământ, coordonează activitatea personalului administrativ de
întreţinere şi curăţenie (mecanici, paznici, portari, magazineri, muncitori, gestionari, personalul de cantină,
internat şi de aprovizionare).

(3) Întregul inventar mobil şi imobil al unităţii de învăţământ se trece în registrul inventar al acesteia şi
în evidenţele contabile. Schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin unităţii de învăţământ se poate face numai
cu îndeplinirea formelor legale.

(4) Programul personalului de îngrijire se stabileşte de către administrator, potrivit nevoilor unităţii de
învăţământ şi se aprobă de director.
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(5) Administratorul stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de nevoile
unităţii de învăţământ, directorul poate schimba aceste sectoare.

(6) Administratorul nu poate folosi personalul subordonat în alte activităţi decât în cele necesare
unităţii de învăţământ.

Art.92. (1) Bibliotecarul este subordonat directorului/directorului adjunct Colegiului Naţional
“Ecaterina Teodoroiu”, Târgu-Jiu.

(2) Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este interesat de
completarea raţională a fondului de publicaţii.

(3) Activităţile de bază ale bibliotecarului sunt:
a) îndrumă lectura şi studiul şi ajută la elaborarea lucrărilor elevilor, punând la dispoziţia acestora

instrumente de informare, respectiv fişiere, cataloage, liste bibliografice etc., care să le înlesnească o orientare
rapidă în colecţiile bibliotecii;

b) sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic;
c) participă la toate cursurile specifice de formare continuă.
(4) Bibliotecarul organizează sau participă la organizarea de acţiuni specifice: lansare de carte, întâlniri

literare, simpozioane, vitrine şi expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi sau de colecţii de cărţi, prezentări de
manuale opţionale etc.

Art.93. (1) Laborantul, informaticianul, pedagogul şi profesorul documentarist, personalul de
întreţinere şi cel de pază sunt subordonaţi directorului/directorului adjunct Colegiului Naţional “Ecaterina
Teodoroiu”, Târgu-Jiu.

(2) Atribuţiile fiecărei funcţii de la alineatul (1) sunt menţionate în fişele de post aprobate de director.

CAPITOLUL VIII

SERVICIUL PE LICEU

Art.94. Asigurarea serviciului pe școală se face permanent, pe întreaga durată de desfășurare a cursurilor.
Serviciul pe școală al cadrelor didactice va fi organizat în afara orelor de curs ale acestora. Programul
profesorului de serviciu este între orele 7,00- 14:00;14,00-21,00.

Sarcinile profesorului de serviciu sunt după cum urmează:
1) Asigură desfășurarea procesului de învățămant în bune condiții, îndrumând și controlând activitatea din

școală.
2) Colaborează permanent cu colegii din sectorul administrativ și directorul de serviciu.
3) Asigură supravegherea elevilor în timpul pauzelor, fiind în mod permanent prezenți pe culoarele școlii.
4) Rezolvă situațiile de suplinire a cadrelor didactice absente în ziua respectivă din anumite motive, ajutați

fiind de directorul de serviciu.
5) În cazul în care constată că sunt colegi profesori absenți de la ore, vor anunța imediat directorul de

serviciu pentru a se lua măsurile corespunzătoare.
6) Profesorii  de   serviciu,   consemnează  toate  evenimentele  care  au  perturbat

programul   normal   nominalizând   activităţile    sau   persoanele   implicate   -
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profesori, elevi.
7) Profesorii de serviciu respectă OBLIGATORIU, măsurile sanitare şi de protecţie prevăzute în Ordinul

ministrului educatiei si al ministrului sanatatii 5338/1082 din 1 octombrie 2021 pentru aprobarea masurilor
de organizare a activitatii in cadrul institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica

8) Pe durata pandemiei (sau în cazul altor alerte sanitare) accesul în școală este interzis pentru părinți sau
alte persoane fără acordul unuia dintre directorii școlii. Accesul în școală este permis doar pentru
reprezentanții instituțiilor statului cu drept de control.

9) Profesorul de serviciu va consemna zilnic în Condica profesorului de serviciu, un proces verbal de
constatare la sfârșitul programului, conform modelului din registru.

10) Pentru neîndeplinirea atribuţiilor ce le revin în calitate de profesor de serviciu,
cadrelor   didactice   le    sunt    aplicabile    sancţiunile    prevăzute    de    legea în vigoare.

Art. 95. Programul serviciului pe scoala este aprobat in Consiliul de administratie si se va derula după cum
urmeaza (Anexa _________ )

Art. 96.  Atribuţii  profesorului de serviciu sunt:
1. Se  prezinta la scoala  cu  15 minute inainte de  inceperea programului
2. În cazul în care schimbul nu se prezintă, se anunţă directorul de serviciu şi nu se părăseşte serviciul

până nu se asigură  persoana de schimb
3. Verifica prezenta celor 3 registre  de evidenta a activitatii scolare (conform cu anexele 1,2,3)
4. Profesorul de serviciu și un personal nedidactic desemnat de conducerea unității, supraveghează

traseul marcat pe care se deplasează elevii de la intratea în curtea școlii până la intrarea în clase, la
începutul fiecărui schimb, astfel încât, măsurile de distanțare fizică dintre elevi și măsurile
igienico-sanitare de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 să fie respectate cu strictețe;

5. Iau măsuri de atenuare a conflictelor iscate în unitatea şcolară şi de informare a conducerii în cazul în
care se impune acest lucru

1. În cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie de tip respirator (ex. tuse,
febră, probleme respiratorii), sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare
generală modificată), însoțite sau nu de creșteri de temperatură, și este aplicat protocolul de izolare,
profesorul de serviciu  consemnează în registrul de evidență.
2. În timpul pauzelor supraveghează şi impune elevilor un comportament civilizat pentru păstrarea
distanțării fizice;
3. Supraveghează punctualitatea în derularea programului - orar, atât pentru profesori cât şi pentru
elevi;
4. Colaborează cu diriginţii şi elevii responsabili ai claselor în identificarea elevilor ce săvârşeşte
abateri disciplinare (distrugerea de bunuri materiale, deranjarea orelor de curs, utilizarea unui limbaj ce nu
încadrează calitatea de elev, etc); In situatii speciale profesorii de serviciu au obligatia de a informa
dirigintii.
5. Profesorul care îşi desfăşoară activitatea până la ultima oră de curs şi personalul de întreţinere
verifică închiderea geamurilor, a uşilor şi elimină orice pericol de incendiu.
6. Colaborează cu agenţii de pază şi le solicită sprijinul în situaţiile ce pot apărea;
7. Controlează realizarea şi menţinerea condiţiilor igienico-sanitare în liceu;
8. Raspund de mentinerea starii de ordine şi disciplina la nivelul unităţii şi în curtea acesteia.
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9. Se asigură la sfârşitul zilei dacă sunt încuiate cataloagele..
'

Art.97. Se vor avea in vedere următoarele măsuri pentru asigurarea ordinii, disciplinei, securității și sănătății
și pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar

1) Reguli pentru elevi privind întărirea ordinii, disciplinei, securităţii şi sănătăţii în muncă şi pentru prevenirea
şi combaterea violenţei în mediul şcolar

● Accesul elevilor în incinta unității de învățământ se face pe poarta principală a școlii, pentru a
permite organizarea supravegherii acestora la intrarea și ieșirea din unitate.

● În prima oră de dirigenţie, clasele preiau inventarul repartizat, semnează un angajament pentru
pentru păstrarea bunurilor şi sunt instruite cu privire la normele generale de protecţie a muncii
şi la prevederile prezentului regulament.

● Nu se admite intrarea şi staţionarea pe holurile şcolii a persoanelor străine.
● În timpul orelor de curs, uşa de intrare a elevilor se încuie, nemaifiind permis accesul în şcoală

a elevilor întârziaţi.
● Este interzis elevilor să aducă în şcoală persoane străine.
● În situație de epidemie/pandemie părintii/apartinatorii nu vor avea acces in curtea

unitatii de invatamant si nu vor insoti copiii in cladirea acesteia, cu exceptia cazurilor
speciale, pentru care exista aprobarea conducerii scolii.

● Este interzis fumatul în şcoală şi în curtea şcolii. Elevii care vor fi găsiţi fumând vor fi
sancţionaţi, conform prezentului regulament. Este interzisă părăsirea incintei şcolii în timpul
programului şcolar.

● Este interzis consumul de băuturi alcoolice.
● Se interzice introducerea în şcoală a substanţelor toxice sau explozive.
● Pentru asigurarea securității și siguranței elevilor, personalului și bunurilor aflate în dotarea

colegiului, cât și pentru preîntâmpinarea violenței în unitatea de învățământ, activitatea in
curtea școlii, dar și pe holuri este monitorizată video permanent.

● Sistemul de monitorizare video este gestionat de serviciul logistic - informatizare al școlii, în
conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și ale Legii nr.
506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul
comunicațiilor electronice.

● Pentru tulburarea liniştii şcolii, elevii vor fi sancţionaţi, conform prezentului regulament.
● În cazul în care apare o situaţie conflictuală între elevi sau între un elev şi un angajat al şcolii,

elevul are obligaţia să anunţe dirigintele sau conducerea şcolii.
● Accesul elevilor în şcoală se permite numai în ţinută decentă, adapatată orelor din program (ore

de teorie, educaţie fizică).
● Se interzice folosirea aparatelor electronice de înregistrare (telefon mobil, cameră foto sau

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

● Se interzice folosirea telefonului mobil în timpul orelor.
● Dacă starea de sănătate a elevului se deteriorează în incinta Colegiului, colegii au obligaţia să

prezinte situaţia profesorului de serviciu, directorului sau oricărui angajat al şcolii.

34



● La începutul anului şcolar, fiecare elev are obligaţia să prezinte adeverinţă medicală de sănătate
care să precizeze că este apt pentru orele de eduaţie fizică. După caz, pentru orele de
educaţie-fizică se pot prezenta scutiri medicale.

● Elevii care absentează din motive de sănătate vor depune la Cabinetul medical sau la diriginte
adeverinţele medicale în termen de 7 zile de la reluarea activităţii, pentru a fi înregistrate şi
vizate  de medicul şcolii. Staţionarea elevilor în faţa cancelariei este strict interzisă.

● Accesul altor persoane este permis numai după obţinerea aprobării conducerii colegiului.
● Personalul de pază are obligaţia de a ţine o evdenţă riguroasă a persoanelor străine care intră în

incinta şcolii şi de a consemna datele referitoare la identitatea şi scopul vizitei.
● Personalul de pază şi cadrele didactice care efectuează serviciul pe şcoală au obligaţia să

supravegheze comportarea vizitatorilor şi să verifice sălile în care aceştia sunt invitaţi, pentru a
nu fi lăsate sau abandonate obiecte care prin conţinutul lor pot produce evenimente nedorite.

● După terminarea orelor de program şi în timpul nopţii, clădirea se va încuia de către personalul
abilitat, care va controla, în prealabil, respectarea măsurilor adoptate pentru paza contra
incendiilor şi siguranţa imobilului.

(2) Pentru securitatea colegiului, conducerea colegiului ia următoarele măsuri:
a) întocmeşte, cu sprijinul de specialitate al organelor de poliţie, Planul local de actiune al colegiului prin

care se vor stabili regulile privind accesul, paza, circulaţia în interorul unităţii şcolare pentru creșterea
gradului de siguranță a elevilor, cadrelor didactice și prevenirea delicvenței juvenile, dar și cooperarea
cu instituțiile abilitate pentru prevenirea infecției cu Sars-CoV-2 la nivelul CNET; organul de poliţie va
aviza periodic acest plan, de regulă la începutul fiecărui an şcolar.

b) Constituie grupul de acțiune antibullying conform OMEC 4343/2020
c) Dezvoltă proiecte educaționale și activități specifice, astfel încat CNET să devină școală cu toleranță

zero la violență.
d) Stabileşte atribuţiile profesorilor de serviciu în legătură cu: supravegherea elevilor şi însoţirea, după

caz, a persoanelor străine; menţinerea ordinii şi disciplinei pe timpul desfăşurării programului de
învăţământ; permanenta comunicare cu personalul de pază pentru preîntâmpinarea şi semnalarea în
timp util a oricărui caz de pătrundere ilicită în incinta şcolii; supravegherea activităţii din internatul şi
cantina Colegiului Naţional „Ecaterina Teodoroiu”, Târgu-Jiu

e) Informează organele de poliţie despre producerea sau iminenţa producerii unor evenimente de natură
să afecteze ordinea publică, precum şi despre prezenţa nejustificată a unor persoane în şcoală sau
imediata apropiere a acesteia, în vederea dispunerii măsurilor legale necesare restabilirii ordinii şi
identificării persoanelor sau grupurilor de persoane care tulbură procesul de învăţământ, agresează
personalul didactic sau elevii, produc distrugeri de bunuri şi aduc atingerea climatului de normalitate
în şcoală;

f) Organizează instruirea elevilor, cadrelor didactice, personalului tehnico-administrativ şi părinţilor
pentru cunoaşterea şi aplicarea prevederilor regulamentului propriu de ordine interioară;

g) Analizează starea disciplinară şi măsurile educative sau administrative potrivite diferitelor abateri,
împreună cu diriginţii şi comitetele de părinţi;

h) Asigură condiţii, pentru ca periodic, cadre ale poliţiei să desfăşoare activităţi pentru pregătirea
antiinfracţională a elevilor şi cadrelor didactice.

(3) Reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a
demnităţii
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● În cadrul şcolii, relaţiile se stabilesc pe principiul egalităţii de tratament faţă de toţi, salariaţi,
elevi, conducere.

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

Art. 98 Începând cu anul școlar curent se respectă OBLIGATORIU de elevi, părinți, cadre didactice , didactic
auxiliar și nedidactic, regulile cu privire la măsurile sanitare și de protecție în vederea funcționării în condiții
de siguranță, în contextul prevenirii, depistării din timp și a controlului COVID-19

CAPITOLUL IX

DISPOZIŢII FINALE

Art.99 Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile legale prevăzute de regulamente specifice.
Art.100. Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării

evaluărilor naţionale (teste naţionale, examen de bacalaureat, examene de absolvire).
Art.101. a) Prezentul regulament va fi adus la cunoştinţa elevilor şi a părinţilor sau reprezentanţilor

legali ai acestora;
b) În baza prezentului regulament, directorul va încheia cu părintele / elevul de clasaa V-a, a IX-a – a

XII-a, acord de parteneriat şcoală-familie, după modelul din anexă (contractul educațional)
Art.102. Prezentul regulament intră în vigoare odată cu începerea anului şcolar 2021 -2022 și după

aprobarea acestuia de către adunarea generala a părintilor din Colegiul  Național  Ecaterina Teodoroiu.
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