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CAPITOLUL I.  

Dispoziții generale 

 

Art. 1. Prezentul Regulamentul de Ordine Interioară (R.O.I.), denumit în continuare Regulament, 

conţine norme vizând organizarea şi funcţionarea Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan cel 

Mare” Bacău în conformitate cu: 

a) Legea Educației Naționale nr. 1/2011; 

b) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

(R.O.F.U.Î.P.) aprobat prin ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4925/08.09.2005, modifi-

cat și completat cu OMECTS nr. 4106/11.06.2010; 

c) Statutul personalului didactic din Legea Educației Naționale nr. 1/2011; 

d) Legea 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 40/2011, 

publicat în M.O. nr. 225/31.03.2011; 

e) Constituţia României cu modificările şi completările aduse prin Legea de revizuire din 

18.09.2003. 

Art. 2. Respectarea Regulamentului este obligatorie pentru conducerea unității de învățământ, 

personalul didactic de predare şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic, elevii şi părinţii care 

vin în contact cu Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău. 

Art. 3. Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău garantează fiecărui copil dreptul la 

educaţie, indiferent de sex, de rasă, de naţionalitate, de apartenenţă religioasă, fără restricţii 

care s-ar putea constitui în acţiuni de discriminare sau segregare. 

Art. 4. Activitatea de instruire și educație din cadrul Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel 

Mare” Bacău se desfăşoară potrivit principiilor enunţate în Declaraţia Universală a Drepturilor 

Omului, ale Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului şi potrivit, altor reglementări aprobate de 

M.E.C.T.S., de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău sau de alte autorităţi centrale şi locale că-

rora sistemul de învăţământ li se subordonează direct sau indirect. 

Art. 5. - (1) Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău este organizat şi funcţionează 

în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate de M.E.N., a deciziilor In-

spectoratului Şcolar Judeţean Bacău şi a prezentului Regulament. 

(2) Regulamentul de Ordine Interioară, elaborat împreună cu reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale din cadrul colegiului, cuprinde numai prevederi specifice condiţiilor concrete de des-

făşurare a activităţii în concordanţă cu dispoziţiile legale în vigoare.  

(3) Potrivit art. 6 alin. (2) din R.O.F.U.Î.P., prezentul Regulament cuprinde prevederi spe-

cifice personalităţii Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău. 
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(4) Regulamentul este aprobat de Consiliul de administraţie în conformitate cu art. 31 

litera d) din R.O.F.U.Î.P, după ce a fost dezbătut și aprobat prin hotărâre a Consiliului profesoral 

(art. 28 litera o) din R.O.F.U.Î.P.) la care participă personalul auxiliar şi nedidactic, elevi şi părinţi. 

(5) După aprobarea Regulamentului de către Consiliul de administrație, acesta devine 

obligatoriu şi trebuie respectat de tot personalul unităţii de învătamânt, de elevi şi de părinţii/tu-

torii acestora.  

(6) Conducerea colegiului, cadrele didactice (educatoare, învățători, profesori diriginți) și 

șefii de compartimente vor comunica elementele de conținut ale Regulamentului întregului per-

sonal, elevilor și părinților pentru respectare și punere în practică și vor preda conducerii proce-

sele-verbale de instruire a acestora în cadrul orei de consiliere / dirigenție, respectiv ședința cu 

părinții. 

Art. 6. - (1) Activitatea care se desfășoară în Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău 

este apolitică și nediscriminatorie. 

(2) În spațiile aparținând instituției sunt interzise: 

a) activități contrare prevederilor Constituției României; 

b) activități ale partidelor sau formațiunilor politice; 

c) activități de propagandă politică sau prozelitism religios; 

d) activități care încalcă normele generale de moralitate şi care pun în pericol sănătatea fizică sau 

psihică a elevilor, precum şi a personalului didactic şi nedidactic. 

Art. 7. - (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august anul următor. 

 (2) Structura anului școlar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, vacanţelor şi 

sesiunilor de examene se stabilesc prin ordin al ministrului. 

(3) În situaţii obiective, precum epidemii, calamităţi naturale etc., cursurile şcolare pot fi 

suspendate pe o perioadă determinată. 

(4) Suspendarea cursurilor şcolare se poate face, după caz:  

a) la nivelul unităţii de învăţământ, la cererea directorului, cu consultarea sindicatelor şi cu apro-

barea Inspectorului Şcolar General al I.S.J. Bacău; 

b) la nivelul grupurilor de unităţi din acelaşi judeţ, la cererea inspectorului şcolar general al I.S.J., 

cu aprobarea M.E.C.; 

c) la nivel regional sau naţional prin ordinul ministrului. 

(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a progra-

mei şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv anului şcolar. Aceste măsuri vor fi stabilite 

prin decizia directorului unităţii de învăţământ. 
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Structura şi organizarea unităţii de învăţământ 

II.1. Informații generale 

Art. 8. În Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău se organizează cursuri de zi, ale 
învăţământului preuniversitar, după cum urmează: 
a) învăţământ preşcolar; 
b) învăţământ primar; 
c) învăţământ gimnazial; 
d) învăţământ liceal. 

A. DATE DE IDENTIFICARE 

Unitătatea de 

învăţământ: 
COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „ŞTEFAN CEL MARE” 

Localitatea / ju-

deţ: 

BACĂU /  

BACĂU 

Adresa: str. SPIRU HARET, nr. 6 

Cod poştal: 60114 

Telefon – fax: 0234-570582; 0234-546533 

E-mail:  

Niveluri de în-

văţământ / 

specializări: 

1. Preşcolar (program normal şi program prelungit: grupa mică, mijlocie, mare) 
 

2. Primar (clasa pregătitoare, clasele I - IV) 
 

3. Secundar inferior - Gimnaziu (V-VIII) 

 

4. Secundar inferior - Liceu (IX-X) cu următoarele specializări: 

4.1. filieră vocaţională – profil pedagogic, specializările Învățători – Educatoare 

și Educator - puericultor;    

4.2. filieră teoretică – profil real, specializările Matematică-informatică şi Ştiinţe 

ale naturii 

4.3. filieră teoretică – profil uman, specializările Științe sociale, Filologie și Filolo-

gie intensiv engleză; 
 

5. Secundar superior – Liceu (XI-XII) cu următoarele specializări: 

5.1. filieră vocaţională – profil pedagogic, specializarea Învățători - Educatoare; 

5.2. filiera teoretică – profil real, specializările Matematică-informatică, Mate-

matică informatică intensiv informatică, Științe ale naturii intensiv engleză şi Şti-

inţe ale naturii 



Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău 

CAPITOLUL II. Structura și organizarea unității de învățământ 

5.3. filiera teoretică – profil uman, specializările Filologie, Filologie intensiv en-

gleză și Știinţe sociale 

Art. 9. Numărul de clase pe nivel de an de studii este stabilit prin decizia Consiliului profesoral şi 

aprobat de către I.S.J. Bacău, respectiv M.E.N. 

Art. 10. Planul de şcolarizare se aprobă potrivit Legii Educației Naționale nr. 1/2011 cu modifică-

rile și completările ulterioare. 

Art. 11. Criteriile de constituire a claselor:  

a) În învăţământul liceal, în cadrul aceluiaşi profil/specializare, clasele se constituie în funcţie de 

oferta educaţională a Colegiului (conform Metodologiei de Admitere în cursul inferior al liceului 

elaborat de M.E.C.) şi de limbile moderne care se studiază în unitatea de învăţământ. 

b) Pentru studiul disciplinelor din Curriculum la decizia şcolii (C.D.Ș.), al limbilor moderne sau 

pentru situaţii speciale, clasele pot fi împărţite pe grupe, cu aprobarea I.S.J. Bacău şi M.E.C. 

c) O grupă de studiu este fomată din minimum 10 elevi, conform art. 13, alin. (3) din R.O.F.U.Î.P. 

și Regulamentului elaborat de M.E.C., art. 15 alin. (3); 

d) Grupele, clasele, anii de studiu sub efectiv, funcţionează doar cu aprobarea M.E.C. 

Art. 12. Formaţiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu conform art. 63, alin. (1) 

din Legea Educației Naționale nr. 1/2011. Activitatea de învăţământ pe grupe de studiu se regle-

mentează prin ordin al ministrului . 

Art. 13. - (1) La înscrierea în învăţământul liceal, continuitatea studiului limbilor moderne se asi-

gură în funcţie de oferta educaţională a unităţii şcolare. 

(2) La înscrierea în învăţământul liceal, pentru a evita împărţirea excesivă a elevilor în 

grupe de studiu a unor limbi moderne, conducerea unităţii poate interveni, cu acordul părinţilor 

şi al elevilor, pentru inversarea ordinii de studiere a celor două limbi moderne sau chiar pentru 

schimbarea lor, aşa cum este cazul unui număr mic de elevi care în cursul gimnazial au studiat 

limba germană. 

II.2. Organizarea activităţii  

Art. 14. La Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău activitatea didactică se des-

făşoară în: 

a) sălile de clasă din cele patru corpuri de clădiri, denumite A, B şi C și D (parter); 

b) laboratoare (3 de informatică, 1 biologie, 1 fizică; 

c) cabinete de limbi moderne; 

d) cabinetul de muzică; 

e) trei săli de educaţie fizică; 

f) un teren de sport în aer liber; 

Art. 15. – (1) În Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău, activitatea instructiv – edu-

cativă se desfăşoară într-un singur schimb, de luni până vineri inclusiv, în intervalul 700 – 1500, cu 

respectarea orarului. În situaţii speciale directorul / directorul adjunct poate aproba desfăşurarea 

unor activităţi didactice după ora 1500 sau în zilele de sâmbătă şi duminică. Ora de curs este de 
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50 de minute cu o pauză de 10 minute după fiecare oră; după a treia oră de curs există o pauză 

de 20 minute, numită „pauza mare”. 

(2) În situaţii speciale, pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata pauzelor 

pot fi modificate, cu aprobarea Inspectorului Şcolar General al I.S.J. Bacău, la propunerea Consi-

liului de Administraţie al colegiului. 

(3) În ocazii festive (Ziua Colegiului, etc.), se sistează pe durata zilei respective cursurile, 

cu acordul I.S.J. Bacău. 

Art. 16. - (1) Clasele din învățământul primar funcționează în corpul C (parter și etajul I), cu un 

orar încadrat în intervalul 800 – 1300  cu excepţia grupelor de la clasele cu orar „After School”: 

CP_A, CP_B, CP_C, I A, B; II A, B, C; III A, B; IV A, B, C. Orele de curs se desfăşoară după următorul 

program: 800 – 850; 900 – 950; 1010 – 1100; 1110 – 1200, 1210 – 1300; după a doua oră de curs există o 

pauză de 20 minute, numită „pauza mare”. 

(2) Programul prelungit se desfășoară în intervalul 1300 – 1600, cu pauza de masă la cantina 

colegiului între 1200 - 1300.  

Art. 17. În corpul C la etajul al II-lea funcţionează Grădiniţa cu program normal 800 - 1200 şi Gra-

diniţa cu program prelungit 800 - 1700 având următoarea structură: grupa mică, grupa mijlocie și 

grupa mare.  

Art. 18. Elevii care îşi încheie programul, vor evacua şcoala în 5-10 minute, pentru a se putea 

continua activitatea didactică a elevilor ce încă mai au cursuri, evitându-se gălăgia, dar şi aglome-

raţia pe coridoare şi la poartă. 

Art. 19. - (1) Repartizarea sălilor pentru fiecare clasă de elevi se face de către director, la începutul 

fiecărui an şcolar. (Anexa 14) 

(2) Repartiţia elevilor pe săli de clasă este anexată prezentului Regulament.  

Art. 20. - (1) Constituirea claselor de elevi se face la începutul anului şcolar, cu respectarea urmă-

toarelor condiţii:  

(2) Clasele a II-a, a III-a, a IV-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a, prin înscrierea 

din oficiu a elevilor promovaţi din anul şcolar precedent;  

(3) Clasele pregătitoare și clasele I se constituie în funcţie de planul de şcolarizare aprobat.  

(4) Clasele a V-a se constituie în funcţie de planul de şcolarizare aprobat. În cazul în care 

numărul claselor a V-a este acelaşi cu numărul claselor a IV-a din anul şcolar precedent, înscrierea 

se face din oficiu.  

(5) În învăţământul liceal, clasele se constituie în funcţie de planul de şcolarizare aprobat, 

rezultatul testelor de aptitudini, de limbile moderne studiate anterior de elevi, de media de ad-

mitere, de alte reglementări stabilite la nivel naţional;  

(6) Clasele liceale cu specializare intensiv limba modernă se constituie în funcţie de planul 

de şcolarizare aprobat, de rezultatul testului de selecţie precum şi de celelalte criterii stabilite la 

nivel naţional pentru înscrierea în clasa a IX-a. Evaluarea competențelor lingvistice în limba 
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engleză / franceză se realizează printr-o probă de verificare a cunoștințelor, scrisă și orală. Toate 

cheltuielile determinate de organizarea testului (subiecte, supraveghere, corectare, materiale 

necesare) sunt suportate de colegiu. Rezultatele testului nu sunt supuse contestaţiei. Toate do-

cumentele referitoare la înscrierea candidaţilor se arhivează şi se păstrează timp de un an de zile.  

Art. 21. Comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea testelor de verificare în vederea înscrierii 

candidaţilor pentru clasa a IX-a, profil uman, specializarea filologie intensiv engleză sunt numite 

prin decizia directorului şi cu avizul Consiliului de administraţie.  

Art. 22. – (1) Activitatea instructiv-educativă se desfășoară conform orarului, avizat de conduce-

rea colegiului. 

(2) Orice modificare de orar intră în vigoare (după aprobarea directorului) din săptămâna 

următoare producerii sale.  

Art. 23. Lucrările scrise semestriale sau testele de evaluare curentă nu pot depăşi timpul afectat 

unei ore de curs, cu excepţia claselor de filologie intensiv engleză şi franceză.  

Art. 24. Pentru toate lucrările scrise cadrele didactice au obligaţia de a comunica elevilor, odată 

cu subiectele, punctajul / baremul de corectare.  

Art. 25. Pentru cadrele didactice, obligaţia de a întocmi documentele de planificare a materiei 

sau a activităţilor educative nu poate depăşi a doua săptămână din semestru. Un exemplar din 

documentele de planificare se depun şi se păstrează la directorul colegiului.  

Art. 26. – (1) Accesul elevilor în incinta colegiului se face numai pe baza CARNETULUI DE ELEV 

(completat şi vizat la zi) și a unei ȚINUTE DECENTE. 

(2) Accesul persoanelor străine în şcoală este permis numai după prezentarea actului de 

identitate agentului de la poartă şi la elevul de serviciu din corpul de clădire respectiv cu consem-

narea în Registru a datelor personale şi a scopului vizitei.  

Art. 27. În situaţia de alarmă, când se impune părăsirea de urgenţă a şcolii, evacuarea elevilor se 

face sub supravegherea cadrelor didactice aflate la ora de curs în clasa respectivă, după schema 

afişată pe panourile de afişaj din şcoală. 

Art 28. Programul de desfășurare a activității serviciilor Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan cel 

Mare” Bacău este următorul: 

(1) Serviciul secretariat funcţionează într-un schimb în intervalul 800 – 1600. Programul de 

lucru cu elevii, părinţii şi alte persoane interesate se desfășoară zilnic numai între orele 1300 – 

1500.  
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(2) Biblioteca şcolii funcţionează în intervalul 800 – 1600.  

(3) Celelalte servicii didactice auxiliare (laborant, informatician) funcţionează în intervalul 

800 – 1600.  

(4) Programul pedagogului şcolar/supraveghetor noapte este structurat după cum ur-

mează: 

a) de luni până vineri de la 1200 la 2000 pentru pedagogul şcolar; 

b) de luni până joi de la 2000 – 700 pentru supravehetorul de noapte;  

(5) În cazul personalului de întreţinere şi pază, se stabileşte un orar în concordanţă cu 

necesităţile şcolii şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

(6) Programul audienţe se stabileşte semestrial de conducerea colegiului şi se afişează la 

loc vizibil.  

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

de către personalul abilitat, care va controla, în prealabil, respectarea măsurilor adoptate pentru 

paza contra incendiilor şi siguranţa imobilului.  

Art. 29. În toate spaţiile incluse destinate activităţilor didactice, didactice auxiliare sau nedidac-

tice se interzice folosirea unor surse de încălzire suplimentară. Excepţiile, temeinic justificate, pot 

fi aprobate doar de director. În spaţiile destinate activităţilor didactice, didactice auxiliare sau 

nedidactice la terminarea serviciului se decuplează de la sursa de alimentare electrică toate apa-

ratele din dotare (fac excepţie frigiderele, lăzile frigorifice, calculatoarele aflate în dotarea canti-

nei, cabinetului medical, secretariatului, cabinetului de informatică). Obligaţia revine angajatului 

care asigură securitatea încăperii. Pentru ca în situaţii de urgenţă să fie posibil accesul în clădirile 

colegiului (corp A, B, C, sălile de sport, cantină, internat) câte un exemplar din fiecare cheie se 

află la personalul care asigură paza unităţii şcolare.  

 

CAPITOLUL III.  

Conducerea Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău 

III.1. Dispoziţii generale 

Art. 30. - (1) Legea Educației Naționale nr. 1/2011, Statutul personalului didactic din LEN nr. 

1/2011, precum şi Regulamentele de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preu-

niversitar elaborate de M.E.C. reglementează competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obli-

gaţiile conducerii unităţilor de învăţământ. Conducerea Colegiului Naţional Pedagogic „Ștefan cel 

Mare” Bacău este asigurată în conformitate cu prevederile art. 96 și art. 97 din Legea Educației 

Naționale nr. 1/2011, şi ale art. 256 și art. 257 din Statutul personalului didactic din LEN nr. 

1/2011. 

(2) Potrivit art. 96, alin. (1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, conducerea Colegiu-

lui este realizată prin Consiliul de administraţie, director și directori adjuncți. În exercitarea atri-

buțiilor ce le revin, Consiliul de administrație și directorii conlucrează cu Consiliul profesoral, cu 
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Comitetul reprezentativ al părinților, cu Consiliul elevilor și cu autoritățile administrației publice 

locale. 

Art. 31. – (1) Atribuţiile, raporturile ierarhice şi de colaborare sunt stabilite prin fişa postului şi 

prin reglementările legislative şi administrative în vigoare.  

(2) Organizarea personalului Colegiului Naţional Pedagogic „Ștefan cel Mare” şi relaţiile 

ierarhice sunt cuprinse în organigrama anexată la prezentul R.O.I. (conf. Anexa 12). 

 

III.2. Directorul  

Art. 32. Drepturile şi obligaţiile directorului Colegiului Naţional Pedagogic „Ștefan cel Mare” Ba-

cău sunt cele prevazute în art. 96 și art. 97 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, art. 256 și 

art. 257 din Statutul personalului didactic din LEN nr. 1/2011, în actele normative elaborate de 

M.E.C., în dispoziţiile Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, precum şi în prezentul regulament 

de ordine interioară. 

Art.33. - (1) Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate 

cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, 

precum şi cu alte reglementări legale.  

(2) Directorul este subordonat Inspectoratului Şcolar Județean Bacău, reprezentat prin 

Inspectorul Şcolar General. Fişa postului şi fişa de evaluare ale directorului sunt elaborate de In-

spectoratul școlar în baza reperelor stabilite şi comunicate în teritoriu de către M.E.C. 

(3) Directorul beneficiază de indemnizaţie de conducere, conform reglementărilor legale 

în vigoare. 

(4) Norma didactică de predare a directorului şi/sau degrevarea de ore a acestuia se sta-

bilesc prin fişa postului, în baza normelor metodologice aprobate de M.E.C. 

(5) Perioada concediului anual de odihnă al directorului Colegiului Național Pedagogic 

„Ștefan cel Mare” Bacău se aprobă de Inspectorul Şcolar General. 

Art. 34. Directorul în calitate de angajator, are, în principal, următoarele drepturi (conf. art. 40 - 

Codul muncii): 

a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii; 

b) să stabilească atribuţiile corespunzatoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii; 

c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; 

d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu; 

e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit 

legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern. 

Art. 35. Directorul, în calitate de angajator, are următoarele atribuţii: 

a) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat şi aprobă concediile de odihnă 

ale personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic; 
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b) aprobă concediu fără plată, şi zilele libere plătite, conform prevederilor Statutului personalului 

didactic din LEN nr. 1/2011 şi contractului colectiv de muncă pentru întregul personal şi asigură 

suplinirea acestuia; 

c) consemnează în condica de prezenţă absenţele şi întârzierile de la ore ale personalului didactic 

de predare, precum şi ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic de la programul de lucru; 

d) atribuie prin decizie internă orele rămase neocupate personalului didactic titular, personalului 

asociat sau cadrelor didactice pensionate, în regim de cumul sau plata cu ora; 

e) numeşte şi eliberează din funcţie personalul didactic auxiliar şi nedidactic, conform legislaţiei; 

f) coordonează comisia de salarizare şi aprobă trecerea personalului salariat al unităţii de învăţă-

mânt de la o gradaţie salarială la alta, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Art. 36. Atribuţiile generale ale directorului Colegiului Naţional Pedagogic „Ștefan cel Mare” Ba-

cău: 

(1) Directorul trebuie să manifeste loialitate faţă de şcoală, credibilitate şi responsabilitate 

în deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, să încurajeze şi să susţină colegii în vederea 

motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării 

procesului de învăţământ. 

(2) Directorul are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal sala-

riat al unităţii de învăţământ; el colaborează cu personalul cabinetului medical. 

(3) Vizitarea colegiului, asistenţa la ore sau la activităţi extraşcolare, efectuate de către 

persoane din afara unităţii şcolare se face numai cu aprobarea directorului, cu respectarea pre-

vederilor legale în vigoare. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu 

drept de control asupra şcolii. 

Art. 37. Directorul unităţii de învăţământ, în calitate de evaluator, are următoarele atribuţii: 

a) informează Inspectoratul Şcolar cu privire la rezultatele de excepţie ale personalului didactic, 

pe care îl propune pentru conferirea distincţiilor şi premiilor. 

b) apreciază personalul didactic de predare la inspecţiile pentru obţinerea gradelor didactice, 

precum şi pentru acordarea gradaţiilor de merit. 

Art. 38. Anual, la solicitarea Inspectorului Şcolar General sau M.E.C., directorul înaintează un ra-

port general privind starea învăţământului din unitatea de învăţământ pe care o conduce. 

Art. 39. Directorul unităţii de învăţământ, în calitate de ordonator terţiar de credite, răspunde 

de: 

a) elaborarea proiectului de buget propriu; 

b) urmărirea modului de încasare a veniturilor; 

c) necesitatea, oportunitatea şi legalitatea angajării şi utilizării creditelor bugetare, în limita şi cu 

destinaţia aprobate prin bugetul propriu; 

d) integritatea bunurilor aflate în administrare; 

e) organizarea şi ţinerea la zi a contabilitătii şi prezentarea la termen a bilanţurilor contabile şi a 

conturilor de execuţie bugetară. 

Art. 40. Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: 
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a) numeşte şi controlează personalul care răspunde de sigiliul şcolii şi de completarea carnetelor 

de muncă; 

b) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea şi gestionarea ac-

telor de studii; 

c) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificare, rectifi-

carea şi gestionarea documentelor de evidenţă şcolară; 

d) răspunde de utilizarea, păstrarea şi modernizarea bazei materiale a unităţii de învăţământ; 

e) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare (sponsorizări, donaţii, prestări de servicii, 

cursuri de reconversie profesională, consultanţă, colectarea de materiale, închirieri, taxe etc.) şi 

de lansarea de proiecte cu finanţare internă sau externă; 

f) răspunde de corectitudinea încadrării personalului şi de întocmirea, la termen, a statelor lunare 

de plată a drepturilor salariale; 

g) solicită Consiliului reprezentativ al părinţilor aprobarea acelor cheltuieli care vizează conserva-

rea patrimoniului, modernizarea bazei materiale, reparaţii, îmbogăţirea fondului de carte al bi-

bliotecii, stimularea elevilor capabili de performanţe şcolare, precum şi a celor cu situaţie mate-

rială precară, din fondurile gestionate de consiliul reprezentativ al părinţilor; 

h) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, con-

form prevederilor Legii Educației Naționale nr. 1/2011;  

i) asigură condiţiile necesare profesorilor pentru studierea şi alegerea manualelor pentru elevi; 

j) răspunde de stabilirea necesarului de burse şcolare la nivelul unităţii de învăţământ, conform 

legislaţiei în vigoare. 

k) răspunde de respectarea normelor de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă 

şi de pază contra incendiilor. 

l) aplică sancţiuni pentru abaterile disciplinare săvârşite de personalul unităţii, în limita prevede-

rilor legale în vigoare; 

m) aplică sancţiunile prevăzute de prezentul regulament pentru abaterile disciplinare săvârşite 

de elevi. 

Art. 41. - (1) Directorul este preşedintele Consiliului Profesoral şi al Consiliului de Administraţie, 

în faţa cărora prezintă rapoarte semestriale şi anuale. 

(2) În cazul în care hotărârile acestor organisme încalcă prevederile legale, directorul are 

dreptul să interzică aplicarea lor, informând în acest sens, în termen de 3 zile, Inspectorul Şcolar 

General. 

Art. 42. În realizarea funcţiei de conducere, directorul are următoarele atribuţii: 

a) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare pe termen mediu al colegiului prin care se 

stabileşte politica educaţională a acestuia; 

b) poate lansa proiecte de parteneriat cu şcoli similare din Uniunea Europeană sau din alte zone; 

c) emite decizii şi note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaţionale şi de 

dezvoltare instituţională; 

d) propune Inspectorului Şcolar General proiectul planului de şcolarizare aprobat de Consiliul de 

adminstraţie şi de Consiliul profesoral; 
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e) numeşte diriginţii la clase, la propunerea comisiilor şi catedrelor metodice, potrivit principiului 

continuităţii şi performanţelor educaţionale; 

f) stabileşte componența formaţiunilor de studiu; 

g) numeşte echipa de întocmire a orarului unităţii de învăţământ, pe care îl verifică şi îl aprobă; 

h) în baza propunerilor primite, numeşte şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, ai comparti-

mentelor funcţionale, ai comisiilor şi colectivelor pe domenii şi solicită avizul Consiliului profeso-

ral cu privire la programele de activitate ale acestora; 

i) propune Consiliului profesoral, spre aprobare, cadrele didactice care să facă parte din Consiliul 

de administraţie şi solicită Consiliului elevilor şi Consiliului reprezentativ al părinţilor desemnarea 

unui reprezentant în Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ; 

j) stabileşte atribuţiile şefilor catedrelor şi ai comisiilor metodice, ale colectivelor pe domenii, 

precum şi responsabilităţile membrilor Consiliului de administraţie; 

k) vizează fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului colectiv 

de muncă; 

l) elaborează, cu consultarea şefilor de catedre/comisii metodice, proiectele de încadrare pe dis-

cipline de învăţământ, urmărind respectarea principiului continuităţii; 

m) asigură, prin şefii catedrelor şi ai comisiilor metodice, aplicarea planului de învăţământ, a pro-

gramelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

n) elaborează instrumente interne de lucru utilizate în îndrumarea şi controlul activităţii; 

o) elaborează instrumente de evaluare a întregii activităţi desfăşurate în unitate cu avizul consul-

tativ al sindicatelor; 

p) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ. În cursul 

unui an şcolar directorul efectuează cel puţin 120 de asistenţe la ore, astfel încât fiecare cadru 

didactic să fie asistat cel puţin o dată pe an. La asistenţele efectuate sau la unele activităţi ale 

catedrelor, directorul este însoţit, de regulă, de şeful de catedră; 

r) monitorizează activitatea de formare continuă a personalui didactic, didactic-auxiliar şi nedi-

dactic; 

s) aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic şi al elevilor; şi defineşte atribuţiile 

acestora; 

t) aprobă graficul desfaşurării tezelor semestriale; 

u) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite, 

pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale; 

v) aprobă regulamentele de funcţionare a cercurilor, asociaţiilor ştiinţifice, tehnice, sportive şi 

cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ. 

 

 

III.3. Directorul adjunct  

Art. 43. - (1) Directorul adjunct îşi desfăşoară activitatea în subordinea directorului care îi elabo-

rează fişa postului, îi evaluează activitatea şi îi stabileşte calificativul anual. 
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(2) Directorul adjunct îndeplineşte atribuţiile delegate de către director, pe perioade de-

terminate şi pe cele stabilite prin prezentul Regulament, cu excepţia dreptului de a semna acte 

contabile şi acte de studii. 

(3) Directorul adjunct răspunde în faţa directorului, a Consiliului profesoral, a Consiliului 

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

Art. 44. Atribuţiile delegate directorului adjunct sunt: 

a) realizează, cu consultarea şefilor de catedre/comisii metodice, proiectele de încadrare pe dis-

cipline de învăţământ, urmărind principiul continuităţii; 

b) asigură, prin şefii catedrelor şi a comisiilor metodice, aplicarea planurilor de învăţământ, a 

programelor şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor şcolare; 

c) coordonează activităţile de realizare a ofertei şcolii pentru curriculum –ul la decizia şcolii; 

d) coordonează activitatea unor catedre/comisii metodice, stabilite anual; 

e) controlează, cu sprijinul şefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ, mai ales la 

catedrele/comisiile metodice aflate în subordine; 

f) elaborează o planificare tematică a inspecţiilor, în concordanţă cu planul managerial al şcolii, 

aprobat de directorul unităţii de învăţământ, astfel încât să se realizeze cele 120 de asistenţe la 

ore pe unitate şi fiecare cadru didactic să fie asistat cel puţin o dată pe an; 

g) coordonează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedi-

dactic; 

h) verifică efectuarea serviciului pe şcoală de către personalul didactic şi de către elevi; 

i) realizează, prin colaborare cu profesorii de specialitate, profesorii diriginţi şi responsabilii cla-

selor graficul desfăşurării tezelor semestriale; 

j) coordonează activităţile de pregătire organizate de cadrele didactice pentru elevii care parti-

cipă la olimpiade şi concursuri pe discipline de învăţământ; 

k) consemnează, în condica de prezenţă, absenţele şi întârzierile la ore ale personalului didactic 

de predare, precum şi ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic; 

l) asigură suplinirea presonalului didactic care lipseşte pe o perioadă scurtă de timp (1-2 zile); 

m) propune directorului orele pentru regimul de cumul sau plata cu ora; 

n) răspunde de corectitudinea încadrării personalului didactic; 

o) răspunde de corectitudinea completării cataloagelor; 

p) răspunde de asigurarea manualelor şcolare pentru elevii din învăţământul obligatoriu, con-

form Legii Educației Naționale nr. 1/2011. 

r) răspunde de respectarea normelor de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă 

şi de paza contra incendiilor în întreaga instituţie. 

s) colaborează cu directorul colegiului la elaborarea materialelor de proiectare, planificare şi eva-

luare a activităţii desfăşurate în unitatea şcolară; 

t) colaborează la elaborarea diverselor instrumente de evaluare a activităţii personalului didactic, 

didactic auxiliar şi nedidactic; 

u) colaborează la elaborarea sau modificarea fişei postului angajaţilor; 

v) face parte din Comisia de inventariere şi casare a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe; 
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x) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare (sponsorizări, donaţii, consultanță, colec-

tare de materiale) şi de lansare de proiecte cu finanţare internă sau externă. 

 

III.4. Consiliul de administraţie  

Art. 45. - (1) Consiliul de administraţie funcţionează conform prevederilor art. 96, alin. (2) din 

Legea Educației Naționale nr. 1/2011, ale Statutului personalului didactic din LEN 1/2011, ale 

prezentului Regulament și ale reglementările propuse prin Ordinul de Ministru nr. 

4714/23.08.2010. 

(2) Consiliul de administraţie are rol de decizie în domeniul administrativ. 

Art. 46. Atribuţiile Consiliului de adminsitraţie sunt: 

a) asigură respectarea prevederilor Legii Educației Naționale nr. 1/2011, ale Statutului persona-

lului didactic din LEN 1/2011, ale actelor normative emise de M.E.C. şi ale deciziilor Inspectorului 

Şcolar General al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău;. 

b) elaborează strategia educaţională pe termen scurt; 

c) elaborează Regulamentul de ordine interioară a colegiului, împreună cu reprezentanţii organi-

zaţiilor sindicale din unitatea de învăţământ; 

d) elaborează, împreună cu sindicatele, fişele şi criteriile de evaluare specifice unităţii de învăţă-

mânt pentru personalul nedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale; 

e) stabileşte calificative anuale pentru întregul personal pe baza propunerilor şefilor catedre-

lor/comisiilor metodice; 

f) stabileşte perioadele concediului de odihnă pe baza cererilor individuale scrise ale personalu-

lui, a propunerilor directorului şi în urma consultării sindicatelor; 

g) stabileşte componenţa şi atribuţiile comisiilor de lucru din unitatea de învăţământ; 

h) controlează periodic parcurgerea materiei şi evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte 

sintetice din partea şefilor de catedre/comisii metodice; 

I) numeşte comisiile de cercetare a faptelor ce pot constitui abateri disciplinare, săvârşite de per-

sonalul didactic de predare şi didactic auxiliar, conform dispoziţiilor art. 280, alin. (5) litera a) din 

Legea nr. 1/2011. 

Art. 47. Membrii Consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate, 

pe baza delegării de sarcini realizate de director, în funcţie de necesităţi. 

Art. 48. – (1) La şedinţele Consiliului de administraţie 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.  

(2) Preşedintele consiliului de administraţie invită în scris, cu 48 de ore înainte de data 

şedinţei, membrii consiliului de administraţie şi observatorii, care nu fac parte din personalul şco-

lii.  
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(3) Preşedintele Consiliului de administraţie numeşte, prin decizie, secretarul Consiliului de 

administraţie, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale şedinţelor 

consiliului de administraţie.  

(4) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului de administraţie, toţi membrii şi invitaţii, dacă 

există, au obligaţia să semneze procesul-verbal, încheiat cu această ocazie. Preşedintele consi-

liului răspunde de acest lucru. Lipsa cvorumului de semnături anulează valabilitatea punerii în 

aplicare a hotărârilor şedinţei respective.  

(5) Procesele-verbale se scriu în „Registrul de procese-verbale ale consiliului de adminis-

traţie”, 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. 

(6) Participarea membrilor Consiliului de administrație la ședințele acestuia este 

obligatorie. Absența nemotivată de la mai mult de două ședințe ale Consiliului de administrație 

se sancționează cu excluderea din consiliu și imposibilitatea de a mai fi ales în acest consiliu timp 

de 5 ani. 

 

III.5. Consiliul profesoral  

Art. 49. - (1) Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare 

titular şi suplinitor şi are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ. Personalul didactic auxiliar 

al unităţii poate participa la şedinţele Consiliului profesoral, atunci când se discută probleme re-

feritoare la activitatea acestuia. 

(2) La şedinţele Consiliului profesoral directorul poate invita, în funcţie de tematica dez-

bătută, reprezentanţi ai părinţilor, ai Consiliului elevilor, ai autorităţilor locale sau ai partenerilor 

sociali. 

(3) Consiliul profesoral se întruneşte la începutul şi la sfârşitul fiecărui semestru sau ori de 

câte ori directorul unităţii de învăţământ consideră necesar. 

(4) Consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a minimum 

o treime din numărul membrilor săi. 

(5) Participarea la şedintele Consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didac-

tice; absenţa nemotivată de la mai mult de două şedinţe se consideră abatere disciplinară și se 

sanctionează cu diminuarea calificativului anual la „Bine”. 

(6) Dezbaterile din Consiliul profesoral sunt consemnate în registrul special de procese–

verbale, de către secretarul acestui consiliu, numit de directorul unităţii prin decizie internă. 

Art. 50. Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 

a) dezbate şi aprobă proiectul planului de dezvoltare pe termen mediu al unităţii de învăţământ, 

prezentat de director; 
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b) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate şi programele semestriale, precum şi planul anual 

de activitate; 

c) alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administraţie; 

d) propune directorului componenţa comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învăţământ; 

e) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de diriginte, precum 

şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe; 

f) stabileşte sancţiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, pentru personalul 

didactic de predare, personalul didactic auxiliar, conform prevederilor Statutului personalului di-

dactic din LEN nr. 1/2011. 

g) decide asupra aplicării sancţiunilor disciplinare pentru elevi; 

h) decide asupra acordării recompenselor pentru elevi, personal didactic de predare şi personal 

didactic auxiliar, conform Statutului personalului didactic din LEN nr. 1/2011. 

i) validează notele la purtare mai mici de 7 (șapte); 

j) stabileşte, prin vot, disciplinele opţionale care se predau în şcoală; 

k) aprobă proiectul planului de şcolarizare; 

l) aprobă proiectele curriculare care se dezvoltă în şcoală; 

m) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic de predare care solicită 

acordarea gradaţiei de merit, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii desfăşurate; 

n) aprobă prezentul Regulament de ordine interioară al colegiului, elaborat împreună cu repre-

zentanţii organizaţiilor sindicale din respectiva unitate, în şedintă extraordinară la care participă 

şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic. 

Art. 51. – (1) Şedinţele Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ se constituie legal în pre-

zenţa a 2/3 din numărul total al membrilor. 

(2) Hotărârile se iau prin vot, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membri-

lor şi sunt obligatorii pentru întregul personal al unităţii de învăţământ. 

III.6. Consilierul educativ  

Art. 52. În unităţile de învăţământ gimnazial, liceal, funcţionează un profesor coordonator care 

răspunde de domeniul educativ, şcolar şi extraşcolar, numit Coordonator pentru proiecte şi pro-

grame educative şcolare şi extraşcolare din unităţile de învăţământ preuniversitar (consilier edu-

cativ). Metodologia numirii, atribuţiile şi competenţele acestuia sunt stabilite de M.E.C.T.S. prin 

ordinul OMEC nr. 3337/08.03.2002, coroborat cu Ghidul metodologic al activităţii educative 

2002. 

Art. 53. Elaborează şi propune Consiliului de administrație al unităţii de învăţământ Programul 

activităţilor extraşcolare. 

Art. 54. Elaborează planul managerial propriu. 

Art. 55. Face propuneri pentru planificarea activităţilor tematice ale Consiliului de administraţie. 

Art. 56. Contribuie la alcătuirea schemei orare a şcolii, prin propunerea unor discipline opţionale 

cu specific educativ. 
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Art. 57. Iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţii extracurriculare. 

Art. 58. Întocmeşte baza de date privind starea disciplinară a şcolii, absenteismul, delincvenţa 

juvenilă, etc. împreună cu Comisia de Disciplină (pentru elevi) şi cu serviciul secretariat. 

Art. 59. Îndrumă activitatea Comisiei ariei curriculare Consiliere şi Orientare şi activităţile extra-

curriculare. 

Art. 60. Ajută profesorii diriginţi în activitatea de orientare pentru carieră. 

Art. 61. Directorul adjunct stabilește atribuțiile, recompensele și sancțiunile coordonatorului de 

proiecte și programe educative și sunt prevăzute în Anexa 3. 

 

III.7. Catedrele/comisiile metodice şi comisiile cu caracter permanent  

Art. 62. – (1) Catedrele şi comisiile metodice sunt conduse de către şeful de catedră/comisie de-

semnat de către director pe baza propunerilor primite şi în urma analizei situaţiei concrete. 

(2) Şeful catedrei/comisiei metodice răspunde în faţa directorului şi a inspectorului de 

specialitate de activitatea profesională a membrilor acesteia. 

(3) Şeful catedrei/comisiei are obligaţia de a participa la toate acţiunile iniţiate de director 

şi de a efectua asistenţe la ore, în special la profesorii stagiari, la cei nou veniţi, sau la cei unde se 

constată disfuncţii în procesul de predare-învăţare sau în relaţia profesor-elev. 

(4) Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică aprobată de direc-

torul unităţii de învăţământ sau ori de câte ori directorul sau membrii catedrei/comisiei consideră 

că este necesar. 

(5) Responsabilul catedrei/comisiei metodice: 

a) elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia aces-

teia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum la decizia unităţii de 

învăţământ şi le prezintă spre analiză membrilor catedrei şi directorului; 

b) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale; 

c) consiliază cadrele didactice stagiare sau nou angajate în procesul de elaborare a proiectării 

didactice şi a planificărilor semestriale; 

d) elaborează instrumentele de evaluare; 

e) analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor în cadrul ariei curriculare; 

f) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea 

elevilor; 

g) organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitularilor inițiale și finale; 

h) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri scolare; 

i) evaluează activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; 

j) propune calificativele anuale ale membrilor catedrei, în baza unui raport motivat; 

k) propune directorului activităţi de formare continuă şi de cercetare pedagogică specifice unităţii 

de învăţământ; 
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l) efectuează asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare din cadrul catedrei, cu preca-

dere la stagiari şi la catedrele didactice nou venite în unitatea de învăţământ, dacă este desemnat 

de director sau la cererea personală; 

m) elaborează informări semestriale asupra propriei activităţi şi a membrilor catedrei/comisiei 

metodice. 

Art. 63. – (1) Catedrele/Comisiile metodice care funcționează în Colegiul Naţional Pedagogic „Ște-

fan cel Mare” Bacău sunt următoarele: 

a) Comisia metodică a educatoarelor;  

b) Comisia metodică a învățătorilor; 

c) Comisia metodică diriginților, care include la clasele terminale și subcomisia de orientare șco-

lară și profesională; 

d) Catedra metodică Limba si literatura română; 

e) Catedra metodică de limba engleză; 

f) Catedra metodică de limba franceză; 

g) Catedra metodică de matematică; 

h) Comisia metodică de ştiinte (Fizică, Chimie, Biologie); 

i) Catedra metodică de informatică şi TIC; 

î) Comisia metodică „Om si societate”;  

j) Comisia metodică „Arte”; 

k) Comisia metodica „Educație fizică și sport”;  

l) Comisia metodică „Tehnologii”.  

(2) Atribuțiile și componența comisiilor/catedrelor metodice se găsesc în Anexa 1. 

 

III.8. Consiliul clasei  

Art. 64. - (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare al cla-

sei respective, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi din liderul 

elevilor clasei. 

(2) Preşedintele Consiliului clasei este dirigintele / învățătorul. 

Art. 65. Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase având ca principale obi-

ective: 

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

părinţilor; 

b) evaluarea progresului şcolar al elevilor;  

c) stimularea elevilor cu un ritm lent de învăţare;  

d) organizarea de activităţi suplimentare cu elevii capabili de performanţe şcolare. 

Art. 66. Consiliul clasei are următoarele atribuţii: 

a) analizează, semestrial, progresul şcolar şi comportamentul fiecarui elev; 

b) analizează volumul temelor pentru acasă; 
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c) stabileşte măsuri educaţionale comune pentru elevii cu probleme de învăţare sau de compor-

tament şi pentru elevii cu rezultate deosebite; 

d) stabileşte notele la purtare pentru toţi elevii clasei, în funcţie de comportarea generală a aces-

tora în unitatea de învăţământ şi în afara acestora şi propune Consiliului profesoral validarea 

notelor mai mici de 7 (șapte); 

e) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 

f) participă la întâlniri cu părinţii sau cu părinţii şi elevii cel puţin o dată pe an, de preferinţă la 

începutul semestrului I şi, în situaţii deosebite, la solicitarea dirigintelui; 

g) propune, după caz, dirigintelui, directorului, Consiliului profesoral, sancţiunile disciplinare pre-

văzute pentru elevi de prezentul regulament; 

h) elaborează raportul scris asupra situaţiei şcolare a elevilor clasei, la sfârşitul semestrului şi al 

anului şcolar; acesta va fi prezentat de preşedintele consiliului clasei în faţa Consiliului profesoral, 

spre validare. 

Art. 67. Consiliul clasei se întruneşte la sfârşitul fiecărui semestru şi ori de câte ori directorul, 

dirigintele/învățătorul sau membrii acestuia consideră necesar. 

 

III.8.1. Dirigintele  

Art. 68. Pentru anul şcolar în curs activitatea diriginţilor se reglementează în baza: Anexei 1 la 

Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte 

A. Prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei 

de diriginte 

Secțiunea 1. Dispoziţii generale 

Art. 69. - (1) Coordonarea activităţilor clasei de elevi se realizează de către un diriginte/învățător, 

numit de directorul unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice de predare și de instruire 

practică, care predau la clasa respectivă. 

(2) Directorul unităţii de învăţământ numeste diriginţii/învățătorii, respectând principiul 

continuităţii si al performanţei, după consultarea cu șefii catedrelor/comisiilor metodice, cu șeful 

comisiei diriginţilor/coordonatorul pentru proiecte și programe educative şcolare şi extraşcolare. 

Art. 70. - (1) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director 

cu această responsabilitate. 

(2) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fişa postului 

cadrului didactic de predare și de instruire practică investit cu această responsabilitate. 

(3) Pentru activităţile educative, dirigintele/învățătorul se află în subordinea directă a di-

rectorului sau a directorului adjunct care răspunde de activitatea educativă școlară și extrașcolară 

din unitatea de învăţământ. 
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Secțiunea 2. Conţinutul activităţilor specifice funcţiei de diriginte 

Art. 71. - (1) Dirigintele/Învățătorul desfășoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi ori-

entare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. 

(2) Activităţile cuprind teme stabilite de către diriginte pe baza programelor şcolare pen-

tru aria curriculară „Consiliere si orientare” în vigoare și în concordanţă cu specificul vârstei şi cu 

interesele/solicitările elevilor. Totodată, activităţile cuprind și teme privind educaţia rutieră, edu-

caţia și pregătirea antiinfracţională a elevilor, protecţia civilă, educaţia antiseismică, antidrog, 

împotriva traficului de persoane etc., în conformitate cu prevederile actelor normative si ale stra-

tegiilor naţionale, precum și în baza parteneriatelor stabilite de M.E.C. în colaborare cu alte mi-

nistere, instituţii şi organizaţii. 

(3) Dirigintele desfășoară și activităţi educative extrașcolare, activităţi pe care le stabilește 

după consultarea elevilor și în concordanţă cu specificul vârstei și nevoilor identificate pentru 

colectivul respectiv de elevi. 

(4) Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii, dirigintele 

realizează activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi. 

Art. 72. Dirigintele/Învățătorul are următoarele atribuţii: 

(1) organizează şi coordonează: 

a) activitatea colectivului de elevi; 

b) activitatea Consiliului clasei; 

c) ședinţele cu părinţii, semestrial și ori de câte ori este cazul; 

d) acţiuni de orientară școlară și profesională pentru elevii clasei; 

e) activităţi educative și de consiliere; 

f) activităţi extracurriculare, în şcoală şi în afara acesteia; 

(2) monitorizează: 

a) situaţia la învăţătură a elevilor; 

b) frecvenţa elevilor; 

c) participarea și rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare; 

d) comportamentul elevilor în timpul activităţilor școlare și extraşcolare; 

e) participarea elevilor la programe și proiecte, precum și implicarea acestora în activităţi de vo-

luntariat; 

f) nivelul de satisfacţie a elevilor și a părinţilor acestora în legătură cu calitatea actului instructiv 

educativ; 

(3) colaborează: 

a) cu profesorii clasei și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare şi extrașco-

lare, pentru informare privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice ac-

tivităţilor școlare și pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i im-

plică pe elevi; 

b) cu consilierul şcolar, în activităţi de consiliere si orientare a elevilor clasei; 
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c) cu conducerea școlii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţie-

rea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referi-

toare la întreţinerea și dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru 

soluţionarea unor probleme/situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi; 

d) cu părinţii și Comitetul de părinţi al clasei pentru toate aspectele care vizează activitatea ele-

vilor și evenimentele importante în care aceștia sunt implicaţi și cu alţi parteneri implicaţi în ac-

tivitatea educativă școlară și extrașcolară; 

e) cu compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare și a actelor de studii 

ale elevilor clasei; 

f) cu persoana desemnată de conducerea unității de învăţământ pentru gestionarea bazei de 

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

(4) informează: 

a) elevii și părinţii acestora despre prevederile Regulamentului de organizare și funcţionare a uni-

tăţilor de învăţământ preuniversitar (R.O.F.U.Î.P.) și ale Regulamentului de ordine interioară 

(R.O.I.) al şcolii; 

b) elevii şi părinţii acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naţionale 

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

c) părinţii despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa acestora la 

ore. Informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, în ora destinată acestui scop, la 

sfârșitul fiecărui semestru și an scolar, precum și ori de câte ori este nevoie; 

d) familiile elevilor, în scris, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionările disciplinare, neîn-

cheierea situaţiei școlare sau repetenţie; 

(5) alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate cu 

reglementările în vigoare sau cu fişa postului. 

Art. 73. Responsabilităţile dirigintelui / învățătorului: 

(1) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, 

părinţi, consiliul clasei; 

(2) completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor; 

(3) motivează absenţele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de R.O.F.U.Î.P.; 

(4) stabileste, împreună cu Consiliul clasei și cu Consiliul profesoral, după caz, nota la pur-

tare a fiecărui elev, în conformitate cu reglementările R.O.F.U.Î.P.; 

(5) aplică, dacă este cazul, sancţiuni elevilor în conformitate cu R.O.F.U.Î.P. şi Regulamen-

tul intern al şcolii; 

(6) încheie situaţia școlară a fiecărui elev la sfârsit de semestru și de an școlar şi o con-

semnează în catalog și în carnetele de elev; 

(7) realizează ierarhizarea elevilor la sfârșit de an școlar pe baza rezultatelor obţinute de 

către aceștia la învăţătură și purtare; 
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(8) propune Consiliului de administraţie acordarea de alocaţii şi burse pentru elevi, în con-

formitate cu prevederile legale; 

(9) întocmeste, semestrial și anual, și prezintă Consiliului profesoral, spre validare, un ra-

port scris asupra situaţiei şcolare şi comportamentale a elevilor; 

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

(11) elaborează portofoliul dirigintelui. 

 

Secțiunea 3. Desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte 

Art. 74. - (1) Activităţile de suport educaţional, consiliere și orientare profesională pentru elevii 

clasei pe care o coordonează, sunt desfăsurate de diriginte, în funcţie de prevederile planurilor-

cadru, astfel: 

a) în cadrul orei de orientare și consiliere, dacă aceasta este prevăzută în planul–cadru; 

b) în afara orelor de curs, în situaţia în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de orientare şi 

consiliere. În această situaţie, dirigintele stabilește, consultând colectivul de elevi, un interval orar 

în care acesta va fi la dispoziţie elevilor, pentru desfășurarea activităţilor de suport educaţional, 

consiliere și orientare profesională, într-un spaţiu prestabilit și destinat acestei activităţi. Interva-

lul orar este anunţat elevilor, părinţilor şi celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate 

acestor activităţi se realizează cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ, iar ora respectivă 

se consemnează în condica de prezenţă a cadrelor didactice. 

(2) Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează de către acesta semestrial şi anual si 

se avizează de către directorul adjunct sau directorul unităţii de învăţământ. 

(3) Planificarea activităţilor extrașcolare va conţine minimum o activitate pe lună, activi-

tate care va fi consemnată în condica de prezenţă a cadrelor didactice. 

(4) Planificarea activităţilor dirigintelui va conţine o oră pe săptămână în care dirigin-

tele/învățătorul va fi la dispoziţia părinţilor, pentru desfășurarea activităţilor de suport educaţio-

nal şi consiliere pentru părinţi, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezenţă a cadre-

lor didactice. Intervalul orar în care se desfăşoară aceste activităţi va fi aprobat de directorul uni-

tăţii de învăţământ și va fi anunţat părinţilor, elevilor și cadrelor didactice. În cadrul acestei ore, 

se desfăşoară sedinţele semestriale/ocazionale cu părinţii, precum și întâlniri individuale ale di-

rigintelui cu părinţii. La aceste întâlniri, la solicitarea părintelui și/sau a dirigintelui, poate parti-

cipa și elevul. 

 

Secțiunea 4. Dispoziţii finale 

Art. 75. – (1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt salarizate conform prevederilor legale. 

(2) Neîndeplinirea atribuțiilor atrage sancțiuni de la penalizarea salarială la suspendarea 

sau chiar anularea calității de diriginte însoțiți de sancțiuni prevăzute în Anexa 2. 

MENŢIUNE:  



Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău 

CAPITOLUL III. Conducerea Colegiului Național Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău  

Profesorii diriginţi au obligaţia de a se asigura de faptul că elevii de serviciu pe clasă şi pe şcoală 

îşi cunosc îndatoririle şi de faptul că sunt asigurate toate condiţiile astfel încât aceştia să nu fie 

nevoiţi să părăsească – ÎN TIMPUL ORELOR - sala de clasă pentru a uda buretele, a merge după 

cretă sau să părăsească INTRĂRILE DIN ŞCOALĂ pentru a desfăşura alte activităţi.  

Profesorul de la clasă sau profesorul de serviciu care constată că nu se respectă prevederile din 

Regulament va aduce la cunoştinţă profesorului diriginte abaterea semnalată. 

 

III.9. Consiliul elevilor  

Art. 76. Se constituie Consiliul elevilor din liderii elevilor din fiecare clasă, având ca profesor co-

ordonator Consilerul Educativ al Colegiului. Consiliul elevilor funcţionează pe baza unui Regula-

ment propriu, parte a R.O.I. (Anexa 16) 

Art. 77. Atribuţiile Consiliului elevilor sunt: 

a) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; 

b) propune realizarea activităţilor extraşcolare; 

c) creează feed-back-ul: Consiliu de administraţie – elevi; 

d) colaborează cu Consiliul Profesoral; 

e) evaluează programele claselor concurente pentru stabilirea clasei organizatoare a Balului Bo-

bocilor, concursului Preuniversitaria, a Zilelor Colegiului; 

f) responsabilizează colegii în acţiunea de întreţinere a spaţiilor şcolare şi de creare a unui medi-

ului ambiental plăcut; 

g) gestionează buna desfăşurare a programelor şcolii;  

h) participă la conceperea, redactarea şi apariţia revistei şcolii;  

i) evaluează rezultatele la învăţătură a elevilor prin liderul fiecărei clasei membru al consiliului 

elevilor;  

j) se implică în eradicarea faptelor de indisciplină. 
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CAPITOLUL IV. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) 

 

Art. 78. - (1) La nivelul unității de învățământ se constituie anual Comisia pentru evaluarea și 

asigurarea calității (CEAC), prin vot în Consiliul profesoral, iar componența acesteia este aprobată 

în Consiliul de administrație. 

(2) CEAC are următoarele atribuții: 

a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii aprobate 

de conducerea Colegiului Național Pedagogic „Stefan cel Mare”, conform domeniilor şi criteriilor 

prevăzute de legislația în vigoare;  

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în Colegiul National 

Pedagogic „Stefan cel Mare” Bacău. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor (pro-

fesori, elevi, părinti) în Consiliul profesoral, Consiliul elevilor și Consiliul reprezentativ al părinților 

și prin depunerea a 3 exemplare la bibliotecă;  

c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei în Colegiul National Pedagogic „Ste-

fan cel Mare”. 

(3) Orice control sau evaluare externă a calităţii, din partea Agenţiei Române de Asigurare 

a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) sau a M.E.C.T.S. se va baza pe analiza raportu-

lui de evaluare internă a activităţii din unitatea şcolară.  

 

CAPITOLUL V. Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

 

Art. 79. - (1) Legea Educației Naționale nr. 1/2011 şi Statutul personalului didactic din LEN nr. 

1/2011 reglementează funcţiile, competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile perso-

nalului didactic de predare şi ale personalului didactic auxiliar. 

(2) Prezentul Regulament de ordine interioară face precizări pe baza legilor mai sus amin-

tite. 

Art. 80. Drepturile personalului Colegiului Naţional Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău, conf. art. 

39 din Legea nr. 53 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare: 

a) dreptul la salarizare pentru munca depusă; 

b) dreptul la repaus zilnic şi săptamânal; 

c) dreptul la concediu de odihnă anual; 

d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; 

e) dreptul la demnitate în muncă; 

f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă; 

g) dreptul la acces la formarea profesională 

h) dreptul la informare şi consultare; 
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i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de 

muncă; 
j) dreptul la protecţie în caz de concediere; 

k) dreptul la negociere colectivă şi individuală; 

l) dreptul de a participa la acţiuni colective; 

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat. 

Art. 81. - (1) În Colegiul Naţional Pedagogic își desfășoară activitatea personal didactic de predare 

şi personal didactic auxiliar cu pregătire de specialitate, metodică si pedagogică, cu calităţi morale 

în genere deosebite, apt din punct de vedere medical, capabil să relaţioneze corespunzător cu 

elevii, părinţii şi colegii. 

(2) Personalul didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic trebuie să manifeste res-

pect faţă de colegi, elevi şi părinţi. Personalului didactic de predare, didactic auxiliar şi nedidactic 

nu îi este permis să facă din naţionalitatea, religia, starea socială sau familială a elevilor, colegilor 

şi a părinţilor obiect de jignire sau insultă. 

(3) Personalul didactic trebuie să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile 

educaţionale pe care trebuie să le transmită elevilor şi să nu sufere de afecţiuni medicale de na-

tură să pericliteze relaţiile cu elevii şi colegii. 

(4) Este interzis personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic să aplice 

pedepse corporale elevilor ori să agreseze verbal sau fizic elevii sau alte persoane din școală. 

Art. 82. Obligaţiile personalului Colegiului Naţional Pedagogic, conf. art. 39 din Legea nr. 53 - 

Codul muncii: 

a) obligaţia de a realiza norma de muncă, şi după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform 

fişei postului; 

b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; 

c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în prezentul Regulament, în contractul colectiv de 

muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă; 

d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea obligaţiunilor de serviciu; 

e) obligația de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; 

f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu;. 

g) obligaţia de a efectua anual, analizele medicale finalizate în 15 septembrie al anului. 

 

V.1. Personalul didactic de predare 

Art. 83. Atribuţiile personalului didactic:  

(1) Conform Statutului personalului didactic din LEN nr. 1/2011, personalul didactic din 

Colegiul Naţional Pedagogic „Ștefan cel Mare” are drepturi și obligaţii care decurg din legislaţia 

în vigoare, din prezentul statut, precum şi din prevederile contractului colectiv de muncă şi care 

se regăsesc în fişa postului.  
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(2) Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi de natură profesională, materială şi mo-

rală, care garantează realizarea procesului instructiv-educativ, conform legii. 

(3) Codul deontologic al personalului salariat este elaborat în baza Art. 10 şi a Art. 16 din 

OMECTS nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consi-

liului naţional de etică din învăţământul preuniversitar, fiecare cadru didactic fiind informat cu 

privire la obligativitatea respectării acestuia, cu consemnare în proces verbal de luare la cu-

noştinţă.  

Art. 84. Libertatea iniţiativei profesionale a personalului didactic se referă, în principal, la:  

a) conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor instructiv-educative ale discipline-

lor de învăţământ, prin metodologii care respectă principiile psihopedagogice; 

b) utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului în scopul realizării obligaţiilor profesi-

onale;  

c) punerea în practică a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ; 

d) organizarea, cu elevii, a unor activităţi extraşcolare cu scop educativ sau de cercetare ştiinţi-

fică;  

e) colaborarea cu părinţii, prin lectorate, proiecte şi alte acţiuni colective cu caracter pedagogic;  

f) înfiinţarea unor laboratoare, cabinete, cluburi, cercuri, cenacluri, formaţii artistice şi sportive, 

publicaţii, conform legii;  

g) evaluarea performanţelor la învăţătură ale elevilor în baza unui sistem validat şi potrivit conşti-

inţei proprii;  

h) participarea la viaţa şcolară, în toate compartimentele care vizează organizarea şi desfăşurarea 

procesului de învăţământ, conform deontologiei profesionale şi, dupa caz, contractului colectiv 

de muncă. 

Art. 85. - (1) Personalul didactic este încurajat să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul 

propriu, în interesul învăţământului şi al societăţii româneşti. 

(2) Personalul didactic are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, pro-

fesionale si culturale, naţionale şi internaţionale, precum şi din organizaţii politice legal constitu-

ite, în conformitate cu prevederile legii.  

(3) Personalul didactic îşi poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate 

întreprinde acţiuni în nume propriu în afara acestui spaţiu, dacă acestea nu afectează prestigiul 

învăţământului şi demnitatea profesiei de educator. 

Art. 86. - (1) Cadrele didactice au obligaţia morală să-şi acorde respect reciproc şi sprijin în înde-

plinirea obligaţiilor profesionale. 

(2) Cadrele didactice au obligaţia de a motiva absenţele elevilor întârziaţi, în cazul în care 

întârzierea a avut la bază motive întemeiate. Alte absenţe decât cele datorate întârzierilor se 

motivează numai de către profesorul diriginte. 

(3) Cadrele didactice nu au dreptul să excludă din clasă elevul, pentru acte de indisciplină, 

nepregătire a lecţiei, etc. şi nu au dreptul să diminueze notele, la disciplinele predate, în baza 

actelor de indisciplină (acestea se vor reflecta în nota la purtare). 
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(4) Toate cadrele didactice trebuie sa fie prezente la scoala cu cca. 10-15 min. înainte de 

începutul programului, conform orarului zilnic.  

(5) Cadrele didactice trebuie să respecte programul de lucru stabilit prin orarul școlii, 

astfel încât intrarea și iesirea de la ore să se facă imediat după ce s-a sunat, utilizându-se integral 

și eficient cele 45 – 50 minute ale lecției.  

(6) Cadrele didactice sunt obligate să consemneze zilnic în condica de prezenta tema 

lecțiilor conform planificării și orarului. 

(7) Cadrele didactice au obligaţia să manifeste respect faţă de colegi, personalul nedidac-

tic, personalul auxiliar faţă de elevi şi părinţii acestora, să fie un exemplu demn de urmat prin 

ţinută (modul în care se îmbracă), prin mod de adresare, prin atitudine. 

(8) Detalierea atribuțiilor, sarcinilor, competențelor și responsabilităților cadrelor 

didactice se realizează în fișa postului. 

V.1.1. Profesorul de serviciu 

Art. 87. (1) Pe lângă îndatoririle înscrise în fișa postului, profesorii trebuie să exercite și funcția 

de profesor de serviciu, conform unei planificari semestriale realizată de către directorul adjunct 

împreună cu un cadru didactic desemnat pentru acest lucru. 

(2) Calitatea de profesor de serviciu îi dă cadrului didactic statutul de director adjunct 

pentru ziua respectivă. 

(3) Profesorii de serviciu sunt cadrele didactice care au în încadrare mai mult de ½ normă 

efectuează serviciul pe şcoală într-una din zilele în care au cele mai puţine ore.  

(4) Atributiile, recompensele și sancțiunile sunt prevăzute în Anexa 4. 

 

V.2. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic  

Art. 88 - (1) Compartimentul secretariat este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

(2) Secretariatul funcţionează pentru elevi, părinţi şi alte persoane interesate, potrivit 

unui program de lucru afişat între orele 1300 – 1500. Programul secretariatului se aprobă de direc-

tor și este afișat la loc vizibil. 

(3) Secretariatul asigură permanenţă pe întreaga perioadă de desfăşurare a orelor. 

(4) Secretarul aduce condica în cancelarie şi o ia la sfârşitul orelor. Secretarul descuie şi 

încuie fişetul de cataloage la începutul/terminarea orelor, după primirea de la profesorii de ser-

viciu a tuturor cataloagelor și a procesului-verbal. 

(5) Secretarul completează fişele matricole, cataloagele de corigenţă şi se ocupă de arhi-

varea tuturor documentelor şcolare. În perioada vacanţelor şcolare, cataloagele se păstrează la 

secretariat. 
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(6) Procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se face în conformitate cu reglementările 

stabilite prin ordinul M.E.C.T.S. 

(7) Procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii se face în conformi-

tate cu prevederile „Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor 

de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar”, aprobat prin ordinul Ministrului Educaţiei, 

Cercetării şi Tineretului. 

(8) Evidenţa, selecţionarea, păstrarea şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele 

Naţionale, după expirarea termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de păs-

trare, aprobat prin ordinul Ministrului Educatiei, Cercetării şi Tineretului, se face în conformitate 

cu prevederile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16 din 2 aprilie 1996. 

(9) Atribuţiile specifice postului de secretar se regăsesc în fişa postului. 

Art. 89. – (1) Serviciul de contabilitate este subordonat directorului. 

(2) Serviciul de contabilitate al unităţii de învăţământ şi al centrului de execuţie bugetară, 

unde este cazul, subordonat directorului-ordonator terţiar de credite, asigură şi răspunde de or-

ganizarea 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 

sau stipulate expres în acte normative. 

(4) Atribuţiilor specifice postului de contabil se regăsesc în fişa postului. 

Art. 90. - (1) Serviciul de administraţie este subordonat directorului unităţii de învăţământ. 

(2) Administratorul îşi desfăşoară activitatea sub conducerea directorului, răspunde de 

gestionarea şi întreţinerea bazei materiale a unităţii de învăţământ, coordonează activitatea per-

sonalului administrativ de întreţinere şi curăţenie, mecanici, paznici, portari, muncitori. 

(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 în-

văţământ se poate face numai cu îndeplinirea formelor legale. 

(4) Programul personalului de îngrijire se stabileşte de administrator, potrivit nevoilor uni-

tăţii de învăţământ şi se aprobă de director. 

(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 cele ne-

cesare unităţii de învăţământ. 

(7) Atribuţiilor specifice postului de administrator se regăsesc în fişa postului. 

Art. 91. - (1) Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură funcţionarea acesteia şi este 

interesat de completarea raţională a fondului de publicaţii. 

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

instrumente de informare, respectiv fişiere, cataloage, liste bibliografice etc., care să le înles-

nească o orientare rapidă în colecţiile bibliotecii; 

b) sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic; 

c) participă la toate cursurile specifice de formare continuă.  

(3) 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. 

(4) Atribuţiile specifice postului de bibliotecar se regăsesc în fişa postului. 

Art. 92. - (1) Laborantul, informaticianul, inginerul de sistem sunt subordonaţi directorului uni-

tăţii de învăţământ. 

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

 

V.3. Perfecţionarea personalului didactic şi didactic auxiliar  

Art. 93. – (1) Perfecţionarea pregătirii personalului didactic se realizează prin forme şi programe, 

în raport cu exigenţele învăţământului, cu evoluţia diferitelor discipline de studiu, cicluri de în-

văţământ şi profiluri, precum şi în funcţie de necesităţile şi de interesele de perfecţionare a dife-

ritelor categorii de cadre didactice.  

(2) Activitatea de perfecţionare a personalului didactic este coordonată de M.E.C. şi se 

realizează în: 

a) instituţii de învăţământ superior, prin facultăţi, departamente şi catedre, pentru perfecţiona-

rea pregătirii de specialitate a profesorilor;  

b) instituţii de învăţământ superior, prin Departamentele/Catedrele de pregătire a personalului 

didactic, pentru perfecţionarea pregătirii metodice şi psihopedagogice a profesorilor; 

c) Case ale Corpului Didactic, pentru formarea continuă a personalului didactic şi a personalului 

didactic auxiliar; 

d) centre, institute şi alte forme instituţionalizate, pentru pregătirea şi perfecţionarea persona-

lului de conducere, de îndrumare şi de control; 

(3) Inspectoratele şcolare şi Casele Corpului Didactic, împreună cu instituţiile şi unităţile 

prevăzute la alin. (2), asigură organizarea şi realizarea perfecţionării personalului didactic, potrivit 

metodologiei M.E.C.; 

(4) Principalele forme de organizare a perfecţionării personalului didactic din învăţămân-

tul preuniversitar sunt:  

a) activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, realizate la nivelul unităţii de învăţământ sau 

pe grupe de unităţi (comisii metodice, catedre şi cercuri pedagogice); 

b) sesiuni metodico-ştiinţifice de comunicări, simpozioane şi schimburi de experienţă pe pro-

bleme de specialitate şi psihopedagogice;  

c) stagii periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor educaţiei;  
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d) forme de perfecţionare prin corespondenţă (învăţământ la distanţă);  

e) cursuri fără frecvenţă, organizate de instituţii de învăţământ superior, combinate cu consultaţii 

periodice, potrivit opţiunilor participanţilor; 

f) cursuri organizate de societăţi ştiinţifice şi de alte organizaţii profesionale ale personalului di-

dactic;  

g) cursuri de perfecţionare a pregătirii de specialitate, metodice şi psihopedagogice sau pentru 

obţinerea definitivării în învăţământ ori a gradelor didactice, în conformitate cu prevederile legii;  

h) cursuri de pregătire şi de perfecţionare pentru personalul de conducere, de îndrumare şi de 

control, potrivit unor programe specifice;  

i) burse de perfecţionare şi stagii de studiu şi de documentare, realizate în ţară şi în străinătate;  

j) cursuri postuniversitare; 

k) doctorat. 

(5) Programele de perfecţionare cuprind:  

a) informare ştiinţifică de specialitate; 

b) informare pedagogică, psihologică şi sociologică;  

c) informare metodică;  

d) informare în domeniul legislaţiei generale şi şcolare; 

e) activităţi practice în domeniul specialităţii. 

Art. 94. – (1) Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control 

participă, o data la 5 ani, la un program de perfecţionare. 

(2) Intervalul prevăzut la alin. (1) poate fi redus în următoarele situaţii:  

a) când se produc schimbări esenţiale la nivelul programelor şcolare sau când se introduc noi 

metode ori tehnologii de instruire şi de evaluare;  

b) la preluarea funcţiei, pentru personalul de conducere, de îndrumare şi de control care nu are 

pregătire atestată în domeniul managementului educaţional; 

c) la solicitarea Consiliului de administraţie al şcolii sau al Inspectoratului Şcolar, în cazul în care 

se constată lacune în pregătirea ştiinţifică, metodică şi psihopedagogică a persoanei respective; 

d) la propria solicitare, cu recomandarea Consiliului profesoral. 

(3) Condiţia prevazută la alin. (1) se consideră îndeplinită, dacă persoana în cauză a 

obţinut, în intervalul amintit, definitivarea în învăţământ sau un grad didactic. 

Art. 95. Perfecţionarea pregătirii personalului didactic din învăţământul preuniversitar se reali-

zează, în principal, prin formele prevăzute de LEN1/2011. 

Art. 96. Evaluarea activităţii de perfecţionare se face de către şeful de catedră/comisie metodică. 

 

V.4. Recompensele  

Art. 97. Recompensele pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic sunt: 

a) evidențierea în Consiliul Profesoral;  

b) adresă de mulţumire publică pentru activităţi de excepţie; 
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c) gradaţie de merit în condiţiile legii în vigoare 

d) recomandarea scrisă sau verbală pentru poziții în diferite comisii la nivel judetean, municipal, 

național, pentru participarea la conferințe și întâlniri internaționale. 

 

V.5. Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile  

Art. 98. – (1) Constituie abateri de la disciplina muncii a personalului de predare, auxiliar şi ne-

didactic și se sancționează cu atenționare verbală, atenționare scrisă, punerea în discuție în ca-

drul Comisie de disciplină, diminuarea calificativului anual, următoarele: 

a) întârzierea de la programul de lucru; 

b) intrarea cu întârziere la orele de curs; 

c) absenţa nemotivată de la Consiliile profesorale a personalului didactic; 

d) nerealizarea sarcinilor prevăzute în fişa postului; 

e) neîndeplinirea atribuţiilor în calitate de profesor de serviciu; 

f) încălcarea, prin atitudini neprincipiale, a deontologiei profesionale, a demnităţii fiecărui sala-

riat; 

g) nerespecarea graficelor de desfăşurare a diverselor activităţi ale colegiului şi nepredarea la 

termenul stabilit a diverselor lucrări şi materiale solicitate de către direcţiune, şefii de catedră/co-

misie metodică, I.S.J, etc. 

h) folosirea spaţiilor şcolare fără acordul conducerii colegiului; 

i) însuşirea de venituri necuvenite pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu; 

î) depăşirea competenţelor profesionale prevăzute în fişa postului. 

(2) Sancţiunile se aplică după cum urmează: 

ABATERI PRIMA DATA DE MAI MULTE ORI 

A. ÎNTÂRZIERE LA ORE Notarea în Condica de 

prezență 

1. Atentionare în fața Consiliului profesoral și 

a Consiliului de administrație. 

2. Neplata orei dacă întârzierea depășește 5 

minute. 

B. ABSENȚA 

NEMOTIVATĂ DE LA 

ORE 

Notarea în Condica de 

prezență 

Neplata orei 

1. Neplata orelor; 

2. Diminuarea calificativului anual; 

3. Sancțiune salarială stabilită de Consiliul de 

administrație, la recomandarea Consiliului 

de etică și disciplină din CN Pedagogic 

„Ștefan cel Mare” 

C. ABSENȚA 

NEMOTIVATĂ DE LA 

CONSILIUL 

PROFESORAL 

Avertisment verbal 1. Atentionare în fața Consiliului de 

administrație 

2. Diminuarea calificativului anual 
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CAPITOLUL V. Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic 

D. ATITUDINE 

NECORESPUNZĂTOARE 

FAȚĂ DE COLEGI SAU 

FATA DE ELEVI 

Avertisment verbal 1. Atentionare în fața Consiliului profesoral 

2. Diminuarea calificativului anual 

 

Art. 99. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, 

de îndrumare şi de control din învăţământ răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce 

le revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de com-

portare care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei. 

Art. 100. Sancţiunile disciplinare, se aplică, în raport cu gravitatea abaterii, conf. 280 din Statutul 

personalului didactic din LEN nr. 1/2011 pentru cadrele didactice şi didactic auxiliar, şi art. 264 

din Codul Muncii pentru personalul nedidactic. 

Art. 101. - (1) În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi împrejurările în care 

au fost săvărşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente.  

(2) Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. 

(3) Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu mini-

mum 48 de ore înainte, precum şi de a da declaraţii scrise se constată prin proces-verbal şi nu 

împiedică finalizarea cercetării.  

(4) Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să-şi producă 

probe în apărare. 

 

CAPITOLUL VI. Elevii  

 

Art. 102. – Accesul elevilor în incinta colegiului se face prin intrarea principală pe bază de legiti-

maţie. Pentru accesul elevilor în sălile de clasă din corpul A se pot folosi cele două intrări laterale 

de lângă cabinetul de muzică şi de lângă sala de sport. Intrarea principală din faţa corpului A este 

accesibilă numai cadrelor didactice . Pentru sălile de clasă de la etajul I accesul elevilor este per-

mis pe cele două scări laterale. Pentru corpul B şi C elevii pot folosi intrările laterale. Intrarea 

principală în corpul B este permisă preponderent cadrelor didactice dar şi elevilor. Accesul elevi-

lor la etajul I si al II-lea este permis doar pe scara elevilor. Este interzis accesul elevilor la toaleta 

cadrelor didactice. Pentru corpul D elevii pot folosi intrarea dinspre cabinetul medical 

Art. 103. – Codul deontologic al elevilor se va întocmi de către Consiliul de administraţie şi Con-

siliul elevilor şi va fi anexă integrantă (Anexa 8) din Regulamentul de ordine interioară.  
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Art. 104. – Regulamentul de ordine interioară pentru elevii interni constituie parte integrantă a 

prezentului regulament, iar măsurile sunt prezentate în Anexa 9.  

Art. 105. - (1) Opţiunea pentru Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău înseamnă 

implicit adoptarea unui comportament civilizat atât în şcoală cât şi în afara acesteia.  

(2) Prin sintagma „comportament civilizat” înţelegem: 

a) Respectul manifestat constant faţă de colegi, profesori şi personalul auxiliar al şcolii. 

b) Evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate. 

c) Rezolvarea conflictelor sau situaţiilor problematice prin dialog şi în conformitate cu 

regulamentele şcolare (arbitrarietatea dirigintelui sau conducerii colegiului). 

d) Evitarea distrugerii bunurilor şcolii sau a celor personale, ale colegilor. 

e) Responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor şcolare asumate şi implicare în rezolvarea unor 

probleme/dorinţe sau nevoi, exprimate personal sau în numele clasei. 

f) Adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci când se produc 

incidente; falsa solidaritate se reduce de fapt la complicitate şi tăinuirea adevărului. 

g) O formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor promovate de către 

şcoala noastră o reprezintă situaţia în care orele de studiu, indiferent de conţinuturile predate 

sau de profesorul de la catedră, se desfăşoară într-o atmosferă calmă şi liniştită.  

 

VI.1. Dobândirea calității de elev 

Art. 106 - (1) La Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău calitatea de elev se dobân-

deşte în urma solicitării scrise adresate de părinţi/tutori legali către unitatea de învăţământ în 

învăţământul preșcolar (grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare), în învățământul primar (clasa 

pregătitoare, clasele I-IV) şi în ciclul gimnazial al învăţământului secundar inferior (clasele V–VIII). 

Părintele/tutorele legal are dreptul de a alege forma de învăţământ şi felul educaţiei copilului 

minor.  

(2) În ciclul inferior al liceului (clasele IX–X), în învăţământul secundar superior (ciclul su-

perior al liceului) înscrierea elevilor se face, pe baza regulamentului de admitere sau a criteriilor 

generale elaborate de M.E.C., în limita numărului de locuri din planul de şcolarizare. 

(3) Elevii promovaţi vor fi înscrişi de drept în anul următor de studiu, dacă nu există pre-

vederi specifice de admitere în anul respectiv.  

(4) Elevii repetenţi, retraşi sau exmatriculaţi cu drept de reînscriere, din învăţământul de 

zi, se pot reînmatricula, la cerere, la acelaşi nivel, ciclu de învăţământ. 

 

VI.2. Exercitarea calităţii de elev  

Art. 107. Elevii Colegiului Naţional Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău trebuie să aibă în şi în afara 

şcolii un comportament civilizat, ei reprezintă acest Colegiu, indiferent de locul în care se află şi 

de activitatea pe care o desfăşoară. 
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Art. 108. – (1) Calitatea de elev al Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău se poate 

dobândi prin concurs de admitere sau prin transfer şi se exercită prin frecventarea cursurilor şi 

prin participarea la toate activităţile existente în programul colegiului. 

(2) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor care con-

semnează, obligatoriu, fiecare absenţă. 

Art. 109. - (1) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare în familie sau altor 

cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate. 

(2) Motivarea absenţelor se efectuează pe baza următoarelor acte: 

a) adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar sau de medicul de familie; 

b) adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost 

internat în spital; 

c) actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile 

de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către diriginte pe tot parcursul anului şcolar; 

d) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unităţii de învăţă-

mânt şi aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele clasei. Părinţii au obligaţia să 

anunţe personal dirigintele, pentru a confirma veridicitatea datelor. Cererile de motivare se 

primesc de la profesorii diriginţi, se avizează de către directorul Colegiului – perioada pentru care 

se motivează aceste absenţe este de 5 (cinci) zile lucrătoare, pe an şcolar. 

(3) Motivarea absenţelor se face de către diriginte în ziua prezentării actelor justificative. 

(4) În cazul elevilor minori părintele/tutorele legal are obligaţia de a prezenta personal 

dirigintelui actele justificative pentru absenţele copilului lor. 

(5) Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă şi viza cabinetului medical al colegiului, 

care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.  

(6) Nerespectarea termenului de 7 (șapte) zile, atrage, de regulă, declararea absenţelor 

ca nemotivate.  

(7) La cererea scrisă a unităţilor sportive de performanţă şi a federaţiilor de specialitate, 

directorul poate aproba motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi compe-

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

situaţiei şcolare. (R.O.F.U.Î.P.). 

 

VI.3. Îndatoririle elevilor  

Art. 110. Elevii Colegiului Naţional Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău au următoarele îndatoriri 

fundamentale: 

(1) să cunoască şi să respecte: legile statului, prezentul Regulament de ordine interioară, 

regulile de circulaţie şi cele de apărare a sănătăţi, normele de securitate a muncii, de prevenire 

şi de stingere a incendiilor (PSI), normele de protecţie civilă, normele de protecţie a mediului; 
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(2) să frecventeze cursurile cu regularitate, respectând orarul şcolii, să fie punctuali la 

orele de curs şi să se pregătească la fiecare disciplină de studiu; 

(3) să poarte o ţinută decentă, impusă de prezentul Regulament: 

a) cămaşă/tricou de culoare deschisă, uni (o culoare): alb, gri, bleu. Cămaşa se poartă încheiată 

la toţi nasturii. 

b) pantalon lung / fustă (gri sau negru), fără buzunare laterale mari, fără tăieturi/ rupturi, fără 

accesorii de gen: lanţuri, centuri împodobite cu ţinte, paiete etc. Fusta va avea o lungime care să 

corespundă unei ţinute decente ( cel mult 10 cm deasupra genunchiului).c) Elevii trebuie să 

acorde atenţie ţinutei, să poarte îmbrăcămintea curată şi călcată. Băieţii să aibă tunsoarea potri-

vită statutului de elev şi să nu poarte cercei care au mărimi şi culori care nu respectă normele 

unei ţinute decente. Fetele să nu fie machiate, în timpul orelor de curs (sau machiajul să fie dis-

cret), să nu aibă unghiile lungi şi date cu ojă stridentă.  

d) Elevii nu au voie să poarte piercing-uri sau să aibă coafuri neadecvate ţinutei şi călitaţii de elev. 

(4) Să utilizeze cu grijă şi să restituie în stare bună la sfârşitul anului şcolar, manualele 

primite gratuit (clasele I-X) (conf. art. 104 din R.O.F.U.Î.P.). 

(5) Să respecte proprietatea şcolii chiar mai mult decât proprietatea personală. Orice stri-

căciune a acesteia va fi sancţionată prin răspundere materială individuală sau colectivă; 

(6) Să aibă, zilnic, asupra lor carnetul de elev, pentru a se legitima în caz de nevoie, să-l 

prezinte profesorilor pentru consemnarea notelor, precum şi părinţilor pentru informare în lega-

tură cu situaţia şcolară; (conf. art. 103 din R.O.F.U.Î.P.) 

(7) Să respecte graficul privind repartiţia sălilor de clasa, iar elevul de serviciu să anunţe 

profesorul de serviciu pe şcoală sau dirigintele de orice modificare şi să păstreze curaţenia în 

toate spaţiile şcolare; 

(8) Să-şi îndeplinească îndatoririle specifice atunci când asigură serviciul pe şcoală sau pe 

clasă (conf. Anexa 5 și Anexa 6); 

(9) Să folosească - pentru satisfacerea nevoilor pe care le implică statutul de elev - numai 

spaţiile şcolare destinate elevilor; 

(10) Să nu posede, să nu consume sau să nu distribuie în incinta şcolii materiale cu caracter 

de propagandă politică sau obscene, ţigări, băuturi alcoolice, droguri; 

ATENŢIE !!! ORICE SUSPICIUNE LEGATĂ DE CONSUMUL DE BĂUTURI ALCOOLICE ŞI/SAU DRO-

GURI VA FI COMUNICATĂ CONDUCERII UNITĂŢII COLEGIULUI (ANALIZA SITUAŢIEI, CONCLUZI-

ILE FIIND TRANSMISE FORURILOR SPECIALIZATE ÎN MONITORIZAREA ŞI REZOLVAREA ACESTOR 

SITUAŢII.) 

(11) Să nu introducă în perimetrul şcolii arme sau substanţe periculoase, muniţie, petarde, 

pocnitori, etc, care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi 

şi a personalului unităţii de învăţământ; 
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(12) Să nu lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în 

perimetrul şcolii; (Sancţiunile băneşti sunt aplicate în conformitate cu legislația în vigoare și 

sunt suportate de părinţii/tutorii elevilor.) 

(13) Să nu aducă jigniri sau să manifeste agresivitate în limbaj şi în comportament faţă de 

profesori, colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ; 

(14) Să nu folosească în timpul  examenelor şi al concursurilor laptop-uri, telefoane mo-

bile, tablete, iPod-uri, iPhone-uri, smartphone-uri, CD playere, walkman-uri, pagere, alte apa-

rate audio-video. În cazul folosirii, aparatele vor fi reţinute de către profesori care au obligația 

de a le depune în seiful colegiului şi vor fi restituite doar părinţilor.  

Elevii trebuie să își depoziteze telefoanele mobile și alte gadgeturi în spații special ame-

najate, în sala de clasă, la începutul fiecărei ore  de curs , urmând ca la sfârșitul acesteia să și le 

recupereze. În cazul nerespectării acestei reguli, elevii vor fi sancționați cu avertisment verbal 

de către cadrele didactice care vor confisca telefonul/ gadgetul și îl vor preda dirigintelui.  

Acesta va chema părinții copilului la școală și le va preda telefonul. Astfel, el va monitoriza 

avertismentele primite de elev și, în cazul acumulării a  trei avertismente îl va sancționa cu 

scăderea notei la purtare cu un punct. 

(15) Să nu înregistreze audio și/video activitățile din școală fără acordul profesorilor sau 

al conducerii școlii; 

(16) Să nu invite și/sau să nu favorizeze intrarea în şcoală, fără acordul conducerii sau a 

diriginţilor, persoane străine; 

(17) Să nu părăsească incinta şcolii pe durata programului școlar; 

(18) Să nu se expună posibilelor pericole prin escaladarea ferestrelor, gardului şcolii, ba-

lustradelor din incinta şcolii, etc.; 

(19) Să nu comită fapte antisociale şi reprobabile; 

(20) Să nu frecventeze barurile, cazinourile și să practice jocurile de noroc; 

(21) Să nu distrugă documente şcolare precum cataloage, carnete de elev, foi matricole 

etc.; (conf. art. 112 din R.O.F.U.Î.P.) 

(22) Să nu stea pe holuri după ce s-a sunat de intrare și să nu deranjeze orele de curs. 

(23) Se interzice staţionarea elevilor în faţa Cancelariei. Comunicările pe care vor să le 

facă profesorilor se vor face prin intermediul elevilor de serviciu. 

(24) Să nu utilizeze toaletele sexului opus. 

(25) Să nu  introducă în incinta unității școlare animalele de companie sau alte animale. 

(26) Elevilor din internat le este interzisă utilizarea surselor alternative de încălzire ( reșou, 

calorifer electric, aerotermă, A.C.,etc). 

Încălcarea interdicției atrage cu sine confiscarea de către pedagogul de serviciu a surselor 

de încălzire până la sosirea părintelui/ tutorelui, căruia i se predau. 
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Art. 111. Alte îndatoriri ale elevilor care frecventează cursurile Colegiului Național Pedagogic 

„Ștefan cel Mare” Bacău: 

a) Să aibă la orele de curs caiete şi rechizitele necesare.  

b) Să acceadă la direcţiune, secretariat, cabinet medical, bibliotecă, numai în orele de program 

afişate.  

c) Elevii sunt obligaţi să păstreze curăţenia şcolii, începând cu locul din clasă. 

d) Se interzice consumul produselor alimentare din care rezultă resturi greu de îndepărtat (gumă 

de mestecat, seminţe, pufuleţi, floricele de porumb, chips-uri) în clădirea, în curtea şcolii şi în sala 

de sport. În situaţia în care elevii vor fi depistaţi consumând aceste produse, profesorii îi vor nota 

în caietul clasei. Aceşti elevi vor participa în mod obligatoriu la acţiuni de curăţenie la cantina 

şcolii. Absenţa de la această acţiune va fi urmată de scăderea notei la purtare cu un punct. 

e) Fixarea unor materiale cu bandă adezivă pe pereţi este strict interzisă. În cazul încălcării acestei 

prevederi, coordonatorul de proiect, respectiv dirigintele, răspunde de refacerea zugrăvelii. 

f) În cazul stricăciunilor provocate din neatenţie sau reavoinţă, elevii vor suporta costurile 

reparaţiilor sau vor înlocui bunurile distruse. Dacă nu se cunosc vinovaţii, cheltuielile vor fi 

suportate de întreaga clasă. 

g) În cazul constatării deteriorării mobilierului școlar, elevii vor lua măsuri pentru reparare, 

respectiv înlocuire fără scăderea notei la purtare. Dacă elevii nu vor să recunoască cine e 

vinovatul, paguba va fi suportată în egală măsură de toți părinții. 

h) Se interzice jocul cu mingea şi cu bulgări de zăpadă în curtea şcolii, în sălile de clasă sau pe 

holurile școlii. 

i) După ultima oră, rezidurile din bănci vor fi aruncate în coşul de gunoi.  

î) Preșcolarii și elevii din învățământul preşcolar, primar și gimnazial nu vor părăsi curtea şcolii 

în timpul pauzelor. 

j) În timpul pauzelor, elevii răspund de securitatea sălilor și a bunurilor personale. 

Art. 112. - Elevii sunt obligați să anunțe de urgență, pe primul angajat al școlii pe care îl găsește 

despre: 

a) existența unei situații deosebite (conflict, agresiune, etc.); 

b) prezența în clădiri sau în curtea unității școlare a unor persoane suspecte sau aflate în situația 

de a produce evenimente nedorite; 

c) existența unor pachete, bagaje sau alte obiecte suspecte sau lăsate fără supraveghere. 

Art. 113. Se interzice elevilor intrarea în curtea școlii cu orice tip de autovehicul. 

Art. 114. – (1) Se interzice elevilor să organizeze și să participe la acțiuni de protest care afectează 

desfășurarea activității de învățământ sau care afectează frecvența la cursuri a elevilor; 

(2) Se interzice elevilor să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ. 

 

VI.4. Drepturile elevilor  
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Art. 117. – (1) Elevii din Colegiul Naţional Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău au următoarele 

drepturi fundamentale: 

a) Să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense pentru rezultatele deosebite obţinute 

la învăţătură, şi la activităţile extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară; 

b) Să participe la activităţile extraşcolare organizate de Colegiul Naţional Pedagogic „Ștefan cel 

Mare” Bacău precum şi la cele care se desfăşoară în palatele şi cluburile elevilor, bazele sportive, 

de agrement, taberele şi unităţile conexe inspectoratelor şcolare, în cluburi şi asociaţii sportive, 

cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora; 

c) Să beneficieze de un climat de muncă bazat pe respect reciproc (profesor-elev); 

d) Să redacteze şi să difuzeze reviste/publicaţii şcolare proprii. În cazul în care aceste reviste/pu-

blicaţii conţin elemente care afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi morali-

tatea sau drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, prevederile prezentului regulament, directorul va 

suspenda editarea şi difuzarea acestora. (conf. art. 108 din R.O.F.U.Î.P.) 

e) Să-şi aleagă liderul de clasă; 

f) Să-şi desemneze reprezentantul în Consiliul elevilor; 

g) Să fie învoiţi de profesori în timpul orelor de curs, pe motive întemeiate, cu bilet de voie 

semnat de profesor, diriginte sau director, biletul va fi consemnat în evidenţele profesorului di-

riginte; 

h) Să absenteze de la ore maximum 5 zile/an, prin cerere scrisă adresată de către părinţi dirigin-

telui (care se va asigura de faptul că părintele ştie despre cererea respectivă) şi contrasemnată 

de director, în termen de 7 zile de le predarea acesteia. 

i) Să fie învoiţi de la cursuri pentru pregătire la Olimpiade: faza judeţeană - 5 zile, faza naţională 

- 10 zile, concursuri interjudeţene omologate de M.E.C. - un număr de zile solicitate de profesor 

şi aprobate de director. Aceste absenţe nu se consemnează în catalog pe baza unei decizii, date 

de director, ataşate le catalogul clasei împreună cu programul de pregătire realizat de profesorul 

elevului. În lipsa acestui program profesorii vor trece absenţele în catalog (RĂMÂN ABSENŢE NE-

MOTIVATE) iar profesorul va fi sancţionat, conform prezentului Regulament. 

j) Să participe la reuniuni în afara orarului şcolii, organizate de profesorii diriginţi, cu acordul 

direcţiunii; 

k) Să participe la excursii de studiu şi agrement organizate de profesorii şcolii, cu acordul di-

recţiunii şi ACORDUL INSPECTORATULUI; 

l) Să participe la concursuri şcolare, sportive, şi alte competiţii care promovează imaginea şcolii; 

m) Să primească bursă conform legislaţiei în vigoare;  

n) Să înainteze sugestii privind îmbunătăţirea activităţii în şcoală; 

o) Să aibă iniţiative care să stimuleze competiţia, atitudinea civică exemplară, spiritul de echipă; 

p) Să utilizeze gratuit baza materială pe care o deţine colegiul; 

r) Să contracareze prin atitudini constructive abaterile disciplinare ale colegilor; 

s) Să organizeze Balul Bobocilor, Preuniversitaria, etc. coordonaţi de către profesori; 

t) Să se transfere în condiţiile prevăzute la subcapitolul „Transferul elevilor" din prevederile pre-

zentului Regulament. 

 (2) Elevii școlii, folosind dreptul la asociere, în condițiile legii, pot face parte din: 
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a) Asociația Sportivă a C.N.P. „Ștefan cel Mare” Bacău; 

b) Asociaţia profesori-elevi-părinti „Propedagogic”; 

c) Corul colegiului; 

d) redacțiile revistelor colegiului; 

e) din alte asociații legal constituite. 

Art. 118. – (1) La Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău elevii au condiții 

deosebite pentru studiu. Calculatoarele din dotarea laboratoarelor pot fi utilizate de elevi și după 

orele de curs, sub supravegherea informaticianului, după un program stabilit de conducerea 

unității.  

  (2) Pentru elevii interni se asigură condiții pentru meditaţii sub supravegherea 

pedagogului de serviciu de luni până vineri în intervalul 1700-1900, în sălile de clasa din corpul B, 

parter. 

Art. 119. - (1) Selecţia elevilor pentru participarea la activităţi extraşcolare (parteneriate, 

excursii, proiecte, tabere) şi burse se va face în funcţie de nivelul de disciplină al clasei, de 

aspectul şi de păstrarea bunurilor din sala de clasă, de rezultatele la învăţătură, purtare, precum 

şi în funcţie de participarea la olimpiade, la activităţile culturale, sportive şi obşteşti.  

(2) Elevii cu nota scăzută la purtare vor fi excluşi în semestrul următor de la activităţile 

extracurriculare desfăşurate în ţară. Pentru activităţile internaţionale, scăderea notei la purtare 

are ca efect excluderea participarii elevilor la astfel de activitati pentru două semestre. Aceeaşi 

măsură va fi aplicată şi în situaţia retragerii fără motive obiective de la o acţiune, la care elevul s-

a înscris sau neanunţarea imediată a profesorului conducător în cazul apariţiei unor probleme 

serioase. 

(3) Etapele de organizare a excursiilor cu o durată mai lungă de o zi sunt următoarele: 

profesorul organizator va înainta direcţiunii programul detaliat al excursiei precum şi numele 

părintelui însoţitor, inclusiv în vacanţă 

(4) Organizarea efectivă a excursiei va începe după ce s-a obţinut acordul conducerii 

colegiului sau avizul Consiliului de administraţie 

(5) Orice excursie neautorizată este strict interzisă. 

Art. 120. Elevii beneficiază de asistență medicală și asistență psihopedagogică gratuite, acordate 

de medicul școlar și psihologul școlar. 

Art. 121. Elevele Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău au dreptul la cazarea în 

căminul propriu al unității, cu respectarea Regulamentului intern de funcționare a internatului 

(Anexa 9). 

 

VI.5 Recompense pentru elevi  

Art. 122. Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi care se 

disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense: 
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(1) Premii şi menţiuni pentru rezultate la învăţătură şi bună purtare, astfel: 

a) Premiul I, II și III în ordine descrescătoare a mediilor şi cu condiţia ca elevul să aibă nota 10 la 

purtare. 

b) Menţiuni până la media 9,00 la liceu, cu condiţia ca elevul să aibă nota 10 la purtare - primele 

3 menţiuni. 

(2) Burse de merit, de studiu, sau alte recompense materiale acordate de agenţi econo-

mici sau sponsori. 

(3) Scrisoare adresată părinţilor, cu menţionarea faptelor deosebite pentru care elevul 

este evidenţiat. 

(4) Recomandarea pentru trimiterea cu prioritate în excursii sau tabere de profil din ţară 

sau străinătate. 

(5) Diploma de onoare al unităţii de învăţământ acordată şefilor de promoţie. 

Art. 123. Şeful de promoţie va fi declarat elevul care are cea mai mare medie calculată aritmetic 

pe perioada celor 4 ani de studiu. 

Art. 124. - (1) Colegiul Naţional Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău şi alţi factori pot stimula acti-

vităţile de performanţă ale elevilor la nivel local, naţional şi internaţional prin alocarea unor pre-

mii din partea Consiliului reprezentativ al părinţilor, a agentilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice 

şi culturale, a comunităţii locale, etc. 

(2) Alte premii: 

a) Premiul de excelenţă, acordat şefului de promoţie; 

b) Premii, toate nominalizate anual de către sponsori. 

(3) Pentru promovarea imaginii Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău 

prin: 

a) obținerea de locuri fruntașe sau premii la concursurile școlare pe discipline de învățământ, la 

concursurile sportive, la manifestari cultural-sportive; 

b) realizarea de reviste școlare; 

c) realizarea și/sau participarea la simpozioane și/sau sesiuni de comunicări științifice elevi/pro-

fesori; 

d) realizarea de proiecte și programe în avantajul școlii și pentru promovarea imaginii acesteia  

(4) Se acordă elevilor și profesorilor care i-au pregătit distincții speciale ale unității școlare. 

 

VI.7. Transferul elevilor  

Art. 138. 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 la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului de ordine interioară al unităţilor de învăţământ de la și la care se 

face transferul. Aprobările pentru transfer se dau de către Consiliile de administraţie ale celor 

două unități de învățământ (conf. art. 135 din R.O.F.U.Î.P.). 
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Art. 139. – (1) Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media 

lor de înscriere la liceu este cel puţin egală cu media ultimului intrat la specializarea pentru care 

solicită transferul.  

(2) Transferurile pentru cazuri medicale se aprobă pe baza avizului comisiei medicale ju-

deţene. (conf. art. 136 din R.O.F.U.Î.P.) 

Art. 140. Gemenii se pot transfera în clasa celui cu media mai mare, sau invers, la cererea aces-

tora. 

Art. 141. La sfârşitul semestrului al II-lea, după încheierea situaţiei şcolare, Consiliul de adminis-

tratie aprobă numărul de locuri deschise transferului pentru care se pot organiza examene de 

diferenţă. 

Art. 142. Elevii care doresc să se transfere de la o altă unitate de învăţământ de stat sau particu-

lară la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: 

a) să aibă media generală minimum 8,50 (opt 50%) în anul şcolar precedent şi media 10 la pur-

tare; 

b) să aibă la aria curriculară specifică profilului la care solicită transferul medii peste 8,50 (opt 

50%) la fiecare disciplină de studiu; 

c) pentru clasele cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv dovada susţinerii şi pro-

movării probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă prevăzută de Metodologia de ad-

mitere în liceu este obligatorie. 

Art. 143. În cazul în care există mai mulţi candidaţi decât locurile stabilite, admiterea se face în 

ordinea mediei generale obţinute după examenele de diferenţă. La medii egale se au în vedere 

mediile obţinute la disciplinele ariei curriculare specifice profilului. 

Art. 144. Transferul elevilor de la o grupă de studiu la alta este permis numai cu acordul direc-

torului şcolii, pe baza avizului favorabil al celor doi profesori de specialitate. 

Art. 145. - Elevii se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, astfel: 

(1) în aceeaşi unitate de învăţământ, de la o clasa la alta cu aceeaşi specializare, în limita 

efectivelor de 30 de elevi la clasă, în următoarele condiţii: 

a) transferul se poate efectua numai înainte de începerea anului şcolar; 

b) elevul să nu fi fost corigent; 

c) media la purtare să fie 10 în anul precedent; 

d) media de promovare a anului să fie cel puţin egală cu cea mai mica medie de promovare 

obţinută în clasa în care se solicită transferul; 

e) unde este cazul elevul va susţine examen de diferenţă la limbile moderne studiate; 

(2) în cadrul colegiului la o altă specializare: 

a) transferul se poate efectua numai înainte de începerea anului şcolar sau în vacanţa interse-

mestrială; 

b) media la purtare să fie 10; 
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c) media de promovare a anului anterior să fie cel puţin egală cu cea mai mică medie de promovat 

obtinută în clasa în care se solicită transferul; 

d) transferul se realizează după promovarea examenelor de diferenţă; 

(3) de la un liceu la altul, respectând filiera, profilul şi specializarea, în limita efectivelor 

de 30 de elevi la clasă, în baza R.O.F.U.Î.P., la care se adaugă următoarele prevederi: 

a) transferul se poate efectua numai înainte de începerea cursurilor anului şcolar; 

b) elevul să nu fi fost corigent în anul precedent; 

c) media la purtare să fie 10 în anul precedent; 

d) susţinerea unui test de verificare a cunoştintelor la 2 discipline, specifice specializării (de ex. 

pentru specializarea Matematică-Informatică: matematica, informatica). 

(4) de la un liceu la altul schimbând specializarea şi/sau profilul şi/sau filiera se va realiza 

prin:  

a) îndeplinirea condiţiilor de la alin. (3) cărora li se adaugă condiţia de promovare a examenelor 

de diferenţă; 

b) nota minimă de promovare a fiecărui test de verificare a cunoştinţelor la disciplinele specifice 

profilului să fie 7,00. 

c) unde este cazul elevul trebuie să dea examen de diferenţă la limbile moderne studiate. 

(5) Obiectele de studiu, precum şi materia din care se susţin examenele de diferenţă pen-

tru elevii din clasele IX-XII, se stabilește de conducerea colegiului, prin compararea curriculum-

ului liceal. 

(6) După aprobarea transferului, şcoala primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară 

a elevului în termen de cinci zile. Şcoala de la care se transferă elevul, este obligată să trimită 

situaţia şcolară în termen de 10 zile. Elevul nu se înscrie în catalog până la primirea situaţiei şco-

lare de către şcoala la care s-a transferat. (conf. art. 149 din R.O.F.U.Î.P.) 

Art. 146. Nepromovarea unuia dintre examenele de diferenţă anulează dreptul la transfer. Şcoala 

de la care elevul a solicitat transferul este obligată să-l reprimească. 

 

VI.8. Încetarea calităţii de elev  

Art. 147. Calitatea de elev încetează în următoarele situaţii: 

a) la absolvirea studiilor învăţământului obligatoriu, liceal; 

b) în cazul exmatriculării (pentru elevii din clasele XI-XII); 

c) în cazul abandonului şcolar; 

d) la cererea scrisă a elevului/părintelui/tutorelui legal, caz în care elevii se consideră retraşi; 

e) în cazul în care elevul înscris/admis în învăţământul liceal, nu se prezintă la cursuri în termen 

de 20 de zile de la începerea lor fără să justifice absenţele. 
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CAPITOLUL VII. Evaluarea  

VII.1. Evaluarea rezultatelor elevilor 

Art. 148. Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, conform prevederilor 

M.E.C.T.S. 

Art. 149. (1) La începutul anului școlar elevii susțin probe de evaluare inițială. 

(2) 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; 

d) Stimularea pregătirii elevilor capabili de performanţă. (cf. art. 55 din R.O.F.U.Î.P.) 

(3) La finalul anului școlar elevii susțin probe de evaluare finală.  

Art. 150. Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi particuţile psiho-intelectu-

ale ale elevilor şi de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi: 

a) lucrări scrise; 

b) activităţi practice; 

c) referate şi proiecte; 

d) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice şi aprobate de director sau elabo-

rate de M.E.C. şi de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău (cf. art.56 din R.O.F.U.Î.P.) 

Art. 151. - (1) În învățământul preuniversitar, evaluările se concretizează, prin note de la 10 la 1 

(pentru elevii din ciclul gimnazial și liceal). 

(2) În clasele din învăţământul primar, aprecierea rezultatelor elevilor se face prin califi-

cative (F.B. - Foarte bine, B. - Bine, S. - Suficient, I. – Insuficient) sau prin alte forme de apreciere, 

respectând reglementările Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Elevii din clasa pregătitoare nu pri-

mesc calificative. 

(3) Notele / calificativele acordate se comunică elevilor, se trec în catalog şi în carnetul de 

elev de către profesorul/învățătorul care le acordă. 

(4) Numărul de note / calificative acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, 

exclusiv nota de la teză, trebuie sa fie cel puţin egal cu numărul de ore săptămânal prevăzut în 

planul de învăţământ, cu excepţia disciplinelor cu o oră pe săptămână la care numărul minim de 

note este de două. 

(5) Elevii în situaţie de corigenţă vor avea cu cel puţin o notă în plus faţă de numărul de 

note prevăzut la alin. (4) al prezentului articol, ultima notă fiind acordată, de regulă, în ultimele 

două săptămâni ale semestrului. 

(6) Lista disciplinelor la care se susţin lucrări de evaluare semestriale (teze) se stabilește 

de M.E.C.T.S. 
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(7) Tezele se susţin începând cu a doua jumătate a semestrului conform planificării, care 

se respectă întocmai. 

(8) Notele la lucrările scrise (teze), cu o pondere de 25% din media semestrială, se anali-

zează cu elevii într-o oră special destinată şi se trec în catalog cu cel puţin două săptămâni înain-

tea inchiderii semestrului. 

(9) Tezele se păstrează în şcoală până la sfârşitul anului şcolar şi pot fi consultate de pă-

rinţii elevilor în prezenţa profesorului care predă disciplina respectivă. 

(10) Nota 1 se acordă numai în caz de fraudă (copiat, sustragere, şoptit, etc.). 

(11) Comportamentul elevilor nu va afecta notarea la discipline, ci numai nota la Purtare.  

(12) În zilele cu lucrări scrise semestriale (teze) nu se dau elevilor extemporale, sau alte 

probe de evaluare scrise. 

 

VII.2. Încheierea situaţiei şcolare  

Art. 152. - (1) La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, profesorii au obligaţia 

să încheie situaţia şcolară a elevilor care nu intră sub incidenţa art. 157 din prezentul regulament 

de ordine interioară, respectiv art. 64 din R.O.F.U.Î.P.  

(2) La sfârşitul fiecărui semestru, dirigintele/ învățătorul consultă consiliul clasei pentru 

elaborarea raportului asupra situaţiei şcolare. (conf. art. 58 alin (2) din R.O.F.U.Î.P.). 

Art. 153. – (1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială se consideră legal constituită dacă 

se calculează din numărul de note prevăzut de prezentul Regulament. 

(2) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, fără 

teză, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. 

(3) La disciplinele fără teză, media semestrială se calculează prin rotunjirea mediei de la 

evaluarea periodică la numărul întreg cel mai apropiat. La 50 de sutimi rotunjirea se face în fa-

voarea elevului. (de ex. media 9,49 nu devine 10,00) 

(4) La disciplinele de studiu la care se sustine teză, media semestrială se calculează astfel: 

„Media semestrială = (3M+T)/4”, unde „M” reprezintă media la evaluarea periodică, iar „T” re-

prezintă nota obţinută la teză; nota astfel obţinută se rotunjeşte la cel mai apropiat 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 (conf. art. 59, alin. (5) din R.O.F.U.Î.P.). 

(6) La disciplina de învăţământ educaţie fizică şi sport, media anuală/calificativul se poate 

încheia şi cu media/calificativul de pe un singur semestru, dacă elevul a fost „scutit medical” pe 

celălalt semestru. (conf. art. 59, alin. (5) din R.O.F.U.Î.P.) 

(7) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor 

anuale de la toate disciplinele. 
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(8) La clasele I-IV se stabilesc calificative semestriale şi anuale la fiecare disciplină de stu-

diu.  

(9) Pentru clasele menţionate la alin. (8), calificativul semestrial la fiecare disciplină se 

stabileşte astfel: se aleg două calificative cu frecvenţa cea mai mare, acordate în timpul se-

mestrului, după care, în perioadele de recapitulare şi de consolidare a materiei, în urma aplicării 

unor probe de evaluare sumativă, cadrul didactic optează pentru unul dintre cele două califica-

tive.  

(10) Pentru clasele menţionate la alin. (8), calificativul anual la fiecare disciplină este dat 

de unul dintre calificativele semestriale stabilite de către cadrul didactic în baza următoarelor 

criterii:  

a) progresul sau regresul performanţei elevului;  

b) raportul efort-performanţă realizată;  

c) creşterea sau descreşterea motivaţiei elevului;  

d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de 

către cadrul didactic şi care au fost aduse la cunoştinţa părintelui. 

(11) Pentru elevii din clasa pregătitoare se va întocmi în conformitate cu metodologia 

M.E.C. Raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognotive, a limbajului și a 

comunicării, precum și a dezvoltării capacității și atitudinilor de învățare la finalul clasei pregăti-

toare. 

Art. 154. Mediile/calificativele semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu se consem-

nează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina respectivă, iar mediile/calificati-

vele la purtare de către diriginţi/învățători. (conf. art. 60 din R.O.F.U.Î.P.) 

Art. 155. - (1) Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică. 

Acestor elevi nu li se dau note şi nu li se încheie medie la această disciplină. În rubrica Educaţie 

fizică din catalog se înscrie de către profesorul de educaţie fizică al clasei „Scutit de efort fizic, în 

baza ...”, specificându-se documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia. 

(2) În timpul orei de educaţie fizică şi sport, elevilor scutiţi medical, pentru o firească in-

tegrare în colectiv, cadrul didactic le poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, 

măsurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ţinerea scorului, distribuirea şi re-

cuperarea de material didactic, montarea şi demontarea instalaţiilor sportive uşoare etc.  

Art. 156. – (1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disci-

plină de studiu cel puţin media anuală 5,00 / calificativul SUFICIENT, iar la purtare media anuala 

6,00 / calificativul SUFICIENT. (conf. art. 63, alin. (1) din R.O.F.U.Î.P.) 

(2) Pentru elevii la clasele cu profil pedagogic, media anuală minimă de promovare la pur-

tare este 7,00. (conf. art. 63, alin. (2) din R.O.F.U.Î.P.) 

Art. 157. Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva si-

tuaţia şcolară la una sau mai multe discipline de studiu din următoarele motive: 
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a) au absentat motivat sau nemotivat la cel puţin 50% din numărul de ore prevăzut într-un se-

mestru la disciplinele respective, motiv pentru care nu au putut fi evaluaţi şi nu li s-a încheiat 

situaţia şcolară ; 

b) au fost scutiţi de frecvenţă de către directorul unităţii de învăţământ pe perioada participării 

la concursuri profesionale, cultural-artistice şi sportive, interne sau internaţionale; 

c) au beneficiat de bursă de studiu recunoscută de M.E.C.; 

d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte ţări. (conf. art. 64 din 

R.O.F.U.Î.P.) 

Art. 158. - (1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele 

patru săptamâni de la începerea semestrului al II-lea, în conformitate cu prevederile prezentului 

Regulament. 

(2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al II-lea sau amânaţi anual 

se face într-o perioadă stabilită de conducerea unităţii de învăţământ, înaintea sesiunii de cori-

genţe. Elevii amânaţi care nu promovează la una sau două discipline de studiu se pot prezenta la 

sesiunea de corigenţe.(conf. art. 65 din R.O.F.U.Î.P.) 

Art. 159. - (1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5,00 / calificativul INSU-

FICIENT la cel mult două discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează exa-

menul de încheiere a situaţiei şcolare. 

(2) Pentru elevii corigenţi se organizează, anual, o singură sesiune de examene într-o pe-

rioadă stabilită de M.E.C. (conf. art. 66, alin. (3) din R.O.F.U.Î.P.) 

Art. 160. – (1) Sunt declaraţi repetenţi: 

a) elevii care au obţinut medii anuale sub 5,00 / calificativul INSUFICIENT la mai mult de două 

discipline de învăţământ; 

b) elevii care au obţinut la purtare media anuală mai mică de 6,00 / calificativul INSUFICIENT, 

respectiv mai mică de 7,00 pentru clasele de la profil pedagogic, indiferent de mediile obţinute 

la disciplinele de studiu; 

c) elevii corigenţi care nu se prezintă la examen sau nu promovează examenul la cel puţin o dis-

ciplină; 

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 „re-

petent prin exmatriculare cu drept de reînscriere în aceeaşi unitate de învăţământ sau în alta”. 

(conf. art.67, alin. (1) din R.O.F.U.Î.P.) 

(2) În învăţământul primar, repetenţia apare numai după finalizarea ciclului de achiziţii 

fundamentale (clasa a II-a). Elevii care, la încheierea clasei I, se găsesc în situaţia de la alin. (1), 

vor rămâne în colectivele în care au învăţat în clasa I şi vor intra într-un program de remediere/re-

cuperare şcolară, realizat de învăţătorul clasei, împreună cu un specialist de la Centrul Judeţean 

de Asistenţă Psihopedagogică. 
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Art. 161. - (1) Elevii declaraţi repetenţi se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o 

repetă, la aceeaşi unitate de învăţământ sau la alta în limita efectivului de 30 de elevi pe clasă. 

(2) Pentru elevii din învăţământul liceal, declaraţi repetenţi la sfârşitul primului an de stu-

dii, înscrierea se face peste cifra de şcolarizare aprobată, în limita efectivului de 30 de elevi la 

clasă. 

(3) În învăţământul liceal de stat, cursuri de zi, elevii se pot afla în situaţia de repetenţie 

de cel mult două ori. O clasă se poate repeta o singură dată. 

(4) 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. 

(conf. art.68, alin. (5) din R.O.F.U.Î.P.) 

Art. 162. – (1) Elevii care au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară pot dobândi 

calitatea de elev la Colegiul Naţional Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău numai după echivalarea 

de către M.E.C. a studiilor urmate în străinătate şi după susţinerea examenelor de diferenţe, în 

perioada stabilită de directorul unităţii. 

(2) Elevii prevăzuti la alin. (1) care nu au acte de studii, vor fi evaluaţi la o unitate de în-

văţământ nominalizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, după care se stabileşte clasa în 

care pot fi înscrişi, potrivit rezultatelor evaluării şi vârstei. 

(3) La toate disciplinele de studiu, neechivalate de M.E.C., se susţin examene de diferenţă. 

Înscrierea la aceste examene se face cu acordul directorului unităţii. 

(4) Examenele de diferenţe şi clarificarea situaţiei şcolare au loc în cel mult 60 de zile de 

la data înapoierii în ţară. Până la promovarea examenelor de diferenţe, elevii mentionaţi la alin. 

(1) pot audia cursurile fără a fi înscrişi în catalog. 

(5) După promovarea tuturor examenelor de diferenţă, elevul este înscris în clasa pentru 

care a susţinut examenele.  

(6) Dacă elevul nu promovează cel puţin două examene de diferenţe, acesta este evaluat 

la o clasă inferioară . Dacă elevul nu promoveaza un singur examen de diferenţă, i se acordă o 

singură reexaminare. (conf. art.69, alin. (5) din R.O.F.U.Î.P.) 

Art. 163. – (1) Elevilor înscrişi în unitatea noastră şcolară, care urmează să continue pentru o 

perioadă determinată de timp studiile în alte ţări, li se rezervă locul. 

(2) Încheierea situaţiei şcolare a acestei categorii de elevi, declaraţi amânaţi, se face după 

revenirea în ţară, la disciplinele de învăţământ neechivalate de M.E.C., în conformitate cu dispo-

ziţiile metodologiei prevăzute la art. 158 din prezentul Regulament de ordine interioară. (conf. 

art. 65 din R.O.F.U.Î.P.) 

Art. 164. – (1) Consiliul profesoral, în şedinţa de încheiere a cursurilor semestriale şi anuale, vali-

dează, iar secretarul consiliului consemnează în procesul-verbal, situaţia şcolară a elevilor pe 

clase, menţionându-se numele elevilor corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi, precum şi nu-

mele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00. 
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(2) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi, precum și programul de 

desfășurare a examenelor de corigență sau perioada de încheiere a situației se comunică, în scris, 

de către diriginte/învățător părinţilor/tutorilor legali, în cel mult 10 zile de la încheierea fiecărui 

semestru/an şcolar. 

(3) Situaţia şcolară anuală a tuturor elevilor, cu specificarea mediei generale, se afişează 

la avizierul unităţii de învăţământ în termen de 3 zile de la încheierea cursurilor. 

(4) În alte situaţii decât cele prevăzute în prezentul regulament nici un document şcolar 

nu poate fi făcut public decât numai cu acordul elevului/absolventului, dacă este major, sau al 

părintelui/tutorelui legal. (conf. art. 71, alin (5) din R.O.F.U.Î.P.) 

 

VII.3. Examenele organizate de Colegiul Național Pedagogic „Ştefan cel Mare” Ba-

cău 

Art. 165. – (1) Examenele organizate de Colegiul Naţional Pedagogic „Ștefan cel Mare” sunt: 

a) examen de corigenţă, pentru elevii declaraţi corigenţi la încheierea cursurilor anuale şi pentru 

elevii declaraţi corigenţi după susţinerea examenelor din sesiunea pentru elevii amânaţi; 

b) examen de încheiere a situaţiei şcolare, pentru elevii declaraţi amânaţi pe semestrul al doilea 

sau anual;  

c) examen de diferenţe, pentru elevii a căror înscriere în unitatea noastră de învăţământ este 

condiţionată de promovarea unor astfel de examene.  

(2) Organizarea unor forme de testare este acceptabilă în următoarele situaţii particulare:  

a) pentru formarea claselor cu studiul intensiv de limba engleză / franceză. În acest caz, testările 

vor viza verificarea nivelului de stăpânire a limbii străine;  

b) pentru clasele a V-a, dacă planul de şcolarizare aprobat prevede constituirea unui număr de 

clase a V-a mai mare decât numărul claselor a IV-a din anul şcolar precedent, colegiul poate or-

ganiza o acţiune de selectare a candidaţilor, printr-un test scris, la două discipline: Limba română 

şi Matematică.  

Art. 166. - (1) M.E.C. stabileşte perioadele de desfăşurare a examenelor de corigenţă. 

(2) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte perioada de desfăşurare a examenelor 

pentru elevii declaraţi amânaţi pe semestrul al II-lea sau anual. Aceste examene se desfăşoară 

înaintea examenelor de corigenţă. 

(3) Desfăşurarea examenelor de diferenţă, în urma transferării de la o unitate de învăţă-

mânt la alta are loc în vacanţele şcolare. 

(4) Perioadele pentru celelalte examene de diferenţă sunt precizate în art. 69 din 

R.O.F.U.Î.P. 

Art. 167. - (1) La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de 

învăţământ la alta, nu se acordă reexaminare. 
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(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, după consultarea profesorului şi la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutore-

lui legal.  

(3) 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 anului şcolar.  

(4) Comisia de reexaminare se numeşte de către director. 

Art. 168. - (1) Toate examenele se desfăşoară după aceeaşi metodologie. 

(2) Pentru elevii declaraţi corigenţi sau amânaţi anual, examinarea se face din toată ma-

teria 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 co-

mun al specializării clasei şi 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 curriculum la decizia şcolii. 

(7) În cazul elevilor transferaţi, aceştia preiau disciplinele oţionale ale clasei în care se 

transferă. La disciplinele opţionale în curs de desfăşurare, părintele/tutorele legal al elevului sub 

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. (conf. art. 75 din R.O.F.U.Î.P.) 

Art. 169. - (1) Pentru desfăşurarea examenelor există două tipuri de probe: scrise şi orale. 

(2) Directorul unităţii de învăţământ stabileşte, prin decizie internă, componenţa comisii-

lor şi datele de desfăşurare a examenelor. Fiecare comisie are un preşedinte şi doi profesori exa-

minatori. (conf. art. 76 din R.O.F.U.Î.P) 

Art. 170. – (1) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de către doi profesori de aceeaşi 

specialitate sau de specialitate înrudită.  

(2) Pentru examinarea elevilor corigenţi unul dintre profesori este cel care a predat ele-

vului 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 unitătţii 

de învăţământ, sau de către un profesor de la o alta unitate de învăţământ, numit de inspectorul 

şcolar general, la solicitarea directorului unităţii de învţăţmânt. Dacă directorul unităţii de învăţă-

mânt apreciază că între elev şi profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, 

examinarea poate fi făcută de o comisie stabilită de inspectoratul şcolar. 
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Art. 171. - (1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute (pentru elevii din ciclul 

primar), respectiv de 90 de minute (pentru elevii din ciclul gimnazial și liceal) din momentul tran-

scrierii subiectelor pe tablă sau primirii de către elev a foii cu subiectele. 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 contine două subiecte. Elevul poate 

schimba de cel mult două ori biletul de examen. Fiecare schimbare atrage scăderea notei acor-

date de către fiecare examinator, cu câte un punct. 

(3) Fiecare profesor examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susţinută de 

acesta. Notele de la probele orale sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi fracţionare. Me-

dia 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 elevului la examenul de corigenţă este media aritmetica, nerotunjită, a celor 

două note finale acordate de cei doi examinatori. Între notele finale acordate de cei doi exami-

natori nu se acceptă o diferenţă mai mare de un punct. In caz contrar, medierea o face preşedin-

tele comisiei. 

(5) La clasele la care evaluarea cunoştinţelor se face prin calificative, se procedează astfel: 

după corectarea lucrărilor scrise şi după susţinerea examenului oral, fiecare examinator acordă 

calificativul său, global; calificativul final al elevului la examenul de corigenţă se stabileşte de co-

mun acord între cei doi examinatori. În cazul unei neconcordanţe, preşedintele are drept de de-

cizie, pentru stabilirea calificativului final al elevului la acest examen (conf. art. 78 din R.O.F.U.Î.P). 

Art. 172. – (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 disciplina la care susţin exa-

menul de corigenţă cel puţin media 5,00. 

(3) La examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi 

anual şi la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină studiată un an şcolar complet, 

media obținută 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 II-

lea sau la examenul de diferenţă care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru, 

media obtinută constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă. (conf. art. 79 din 

R.O.F.U.I.P) 

Art. 173. Elevii corigenţi sau amânaţi care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, 

dovedite cu acte, în cel mult cinci zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la o dată 

ulterioară, stabilită de director, dar nu mai târziu de începutul noului an şcolar. În situaţii ex-

cepţionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, Inspectoratul 
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Şcolar Judeţean Bacău poate aproba susţinerea examenului şi după începerea anului şcolar. 

(conf. art. 80 din R.O.F.U.Î.P.) 

Art. 174. - (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 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, în registrul matricol şi în catalogul clasei, în aceeaşi zi. 

(3) În catalogul de examen se consemnează notele acordate la fiecare probă, nota finală 

a fiecărui profesor examinator, precum şi media obţinută de elev la examen. Catalogul de examen 

se semnează de examinatori şi de 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 etc. Aceste documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai 

târziu de data începerii cursurilor anului şcolar. 

(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 Consiliului profesoral de la începutul 

anului şcolar. (conf. art. 81 din R.O.F.U.Î.P.) 

Art. 175. - (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. (conf. art. 82 din R.O.F.U.Î.P.) 

 



Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău 

CAPITOLUL VIII. Părinții 

 

CAPITOLUL VIII. Părinţii  

 

VIII.1. Dispoziţii generale 

Art. 176. - (1) Colaborarea părinţilor/tutorilor legali cu unitatea de învăţământ, armonizarea 

opţiunilor acestora cu oferta educaţională, realizarea scopurilor finale pe care şi le propun atât 

părinţii/tutorii cât şi unitatea de învăţământ, sunt obiective majore. 

(2) Părinţii/tutorii legali au obligaţia ca, cel putin o dată pe lună, să ia legătura cu dirigin-

tele pentru a cunoaşte evoluţia copilului lor. 

(3) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal sunt obligaţi, conform legii, să 

asigure frecvenţa şcolară a elevului și să își asume responsabilitatea promovării în educația copi-

lului a principiilor, valorilor și normelor de conduită susținute de Colegiul Național Pedagogic 

„Ștefan cel Mare” Bacău. 

 

VIII.2. Comitetul de părinţi al clasei 

Art. 177. - (1) Comitetul de părinţi al clasei se alege în fiecare an în adunarea generală a părinţilor 

elevilor clasei, convocată de diriginte/învățător, care prezidează şedinţa. 

(2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinţi al clasei are loc 

în primele 30 zile de la începerea cursurilor anului şcolar. 

(3) Comitetul de părinţi al clasei se compune din trei persoane: un preşedinte și doi 

membri.  

(4) Dirigintele/învățătorul sau preşedintele comitetului de părinţi al clasei poate convoca 

adunarea generală a părinţilor, ori de câte ori este necesar. 

(5) Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei în adunarea 

generală a părinţilor pe şcoală, în Consiliul reprezentativ al părinţilor, în Consiliul profesoral şi în 

Consiliul clasei. 

Art. 178. Comitetul de părinţi are următoarele atribuţii: 

a) sprijină conducerea colegiului şi dirigintele/învățătorul în întreţinerea, dezvoltarea şi moder-

nizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ; 

b) sprijină unitatea de învăţământ şi dirigintele/învățătorul în activitatea de consiliere şi orientare 

socioprofesională sau de integrare socială a absolvenţilor; 

c) sprijină dirigintele/învățătorul în organizarea şi desfăşurarea unor activităti extraşcolare; 

d) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor clasei; 

e) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin pro-

grame de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală. 
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Art. 179. – (1) Comitetul de părinţi ţine legătura cu profesorii clasei cu direcţiunea, prin dirigin-

tele/învățătorul clasei. 

(2) Comitetul de părinţi poate propune în adunarea generală o sumă cu care părinţii ele-

vilor clasei, prin intermediului Asociaţiei PROPEDAGOGIC Bacău - Asociaţia părinţilor - să contri-

buie, la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei sau a unităţii de învăţă-

mânt. 

(3) Contribuţia prevăzută la alin.(2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate 

limita exercitarea de către elevi a drepturilor prevăzute de prezentul regulament şi de prevederile 

legale în vigoare. 

(4) Contribuţia prevăzută la alin.(2) se colectează şi se administrează numai de Comitetul 

de părinţi. 

(5) Dirigintelui/Învățătorului îi este interzis să opereze cu aceste fonduri. 

(6) Fondurile băneşti se cheltuiesc la iniţiativa comitetului de părinți sau la propunerea 

dirigintelui/învățătorului sau a directorului, susţită de comitet. 

(7) Sponsorizarea clasei sau unităţii de învăţământ nu atrage după sine drepturi în plus 

pentru anumiţi elevi. 

VIII.3. Consiliul reprezentativ al părinţilor/Asociația de părinți - PROPEDAGOGIC 

Art. 180. - (1) Adunarea generală a părinţilor din Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” 

Bacău este compusă din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase. 

(2) Adunarea generală prevăzută la alin.(1) este convocată de director, în vederea alegerii 

Consiliului reprezentativ al părinţilor şi a comisiei de cenzori a acestuia. 

(3) Comisia de cenzori verifică activitatea financiară a Consiliului reprezentativ al pă-

rinţilor. 

Art. 181. - (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate 

cu prezentul Regulament. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor este organul executiv al adunării generale. 

(3) Consiliul reprezentativ al părinţilor își desemnează reprezentanţii în Consiliul de admi-

nistraţie şi numeşte părinţii care pot participa, în calitate de invitaţi, la şedintele Consiliului pro-

fesoral. 

Art. 182. - (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor se alege o dată la 2-3 ani şi se completează ori 

de câte ori este necesar. 

(2) Consiliul reprezentativ al părintilor este format din 5-7 membri, între care un 

preşedinte, un vicepreşedinte şi membri cu atribuţii specifice. 

(3) Comisia de cenzori este formată din 1-3 membri. 
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(4) Consiliul reprezentativ al părinţilor păstrează legatura cu unitatea de învăţământ prin 

directorul acesteia. 

(5) Consiliul reprezentativ al părinţilor şi comisia de cenzori prezintă anual, spre aprobare, 

adunării generale a părinţilor execuţia bugetară, activitatea desfăşurată pe parcursul anului şco-

lar anterior, precum şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul şcolar următor. 

(6) Consiliul reprezentativ al părinţilor poate dobândi personalitate juridică în condiţiile 

legii. 

Art. 183. Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii: 

a) sprijină conducerea unităţii de învăţământ în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale ne-

cesare unei activităţi eficiente; 

b) susţine unitatea de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socio-profesională sau 

de integrare socială a absolvenţilor; 

c) susţine conducerea unităţii şcolare în organizarea şi desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii pe 

teme educaţionale; 

d) conlucrează cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau orga-

nizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor din 

unitatea de învăţământ respectivă care au nevoie de ocrotire; 

e) susţine unitatea de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea festivităţilor anuale; 

f) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin pro-

grame de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din unitatea de învăţământ. 

Art. 184. Consiliul reprezentativ al părinţilor şi comitetele de părinţi ale claselor pot atrage re-

surse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., venite din par-

tea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, care vor fi utilizate pentru: 

a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului şcolii; 

b) acordarea de premii şi burse elevilor; 

c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; 

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială 

precară; 

e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de adu-

narea generală a părinţilor. 

Art. 185. - (1) Colectarea şi administrarea sumelor reprezentând o cotă-parte din contribuţia pre-

văzută la art. 178, alin.(2), se face numai de Consiliul reprezentativ al părinţilor.  

(2) Fondurile colectate de Consiliul reprezentativ al părinţilor se cheltuiesc numai prin de-

cizia acestuia, din propria iniţiativă sau la propunerea directorului. 

(3) Adunarea generală a părinţilor din unitatea de învăţământ stabileşte suma de bani 

care poate să se afle permanent la dispoziţia Consiliului reprezentativ al părinţilor şi care să fie 

folosită pentru situaţii urgente, la solicitarea directorului unităţii de învăţământ. 
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CAPITOLUL IX. Reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă  

 

Art. 186. Regulile de protecția, igiena și securitate pe parcursul desfășurării procesului instructiv 

educativ trebuie să fie aduse la cunoștința și respectate de către toți elevii și profesorii din cadrul 

Colegiului Național Pedagogic „Stefan cel Mare” Bacău și sunt stabilite și evalute de medicul și 

asistenta școlii, în Anexa 10. 

Art. 187. - (1) Este strict interzisă atingerea firelor şi conductorilor electrici. Pentru orice reparaţii 

vă veţi adresa administratorului şcolii.  

(2) La nici un loc de muncă nu se va începe activitatea până când fiecare angajat nu a fost 

instruit pe linia protecţiei muncii de către şeful ierarhic şi nu a semnat fişa de instructaj. Angajatul 

trebuie să aplice întocmai normele de tehnică a securităţii muncii. 

(3) La locul de muncă, angajatul trebuie să fie disciplinat şi atent în timpul lucrului; el este 

obligat să folosească dispozitivele, materialele şi echipamentul de protecţie sau de lucru din do-

tare. 

(4) Ordinea şi curaţenia la locul de muncă sunt obligatorii. 

(5) Este interzis dormitul, fumatul în timpul serviciului , introducerea sau consumarea bă-

uturilor alcoolice în incinta unităţii. Persoanele în stare de ebrietate nu vor fi primite la serviciu. 

(6) Fiecare angajat trebuie să cunoască modul de a proceda în cazul accidentării lui sau al 

colegilor de muncă (primul ajutor, anunţarea şefilor ierarhici etc.) 

(7) Pentru orele de laborator de chimie, fizică, biologie şi informatică vor fi respectate 

normele de securitate specifice. 

(8) În prima oră de laborator la fiecare din disciplinele enunţate la alin. 7, profesorul va 

face instructajul şi fiecare elev va semna de luarea la cunoştinţă a normelor de securitate şi com-

portament în laboratoare. 
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Art. 188. - (1) Prezentul Regulament de ordine interioara intră în vigoare la data aprobării în Con-

siliul Profesoral și poate fi modificat numai cu acordul acestuia. 

  (2) La începutul fiecărui an școlar, în ședința Consiliul profesoral, se rediscută sau, după 

caz, se modifică prezentul regulament, în funcție de condițiile nou create. 

Art. 189. – (1) Prezentul regulament se completează cu dispoziţiile legale prevăzute de regula-

mente specifice.  

  (2) Regulamentul de ordine interioară se completează și cu Anexele 1-10, care fac parte 

integrantă din prezentul regulament. 

Art. 190. - (1) Regulamentul de ordine interioară va fi depus la bibliotecă în 3 (trei) exemplare 

pentru consultare și conformare.  

(2) Regulamentul de ordine interioară va fi prelucrat elevilor în orele de dirigenție și va fi 

adus la cunoștința părinților/reprezentanților legali sub semnătura ambelor părți. 

(3) În baza R.O.F.U.Î.P. şi a Regulamentului intern al unităţii şcolare, directorul va încheia 

cu părintele / elevul de clasele pregătitoare, clasa I și clasa a IX-a, Acordul de parteneriat pentru 

educație. 

Art. 191. La data intrării în vigoare a prezentului regulament, se abrogă Regulamentul de ordine 

interioară, aprobat în ședința C.A. din 12.09.2019. 
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