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CAPITOLUL I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art. 1 Regulamentul de Ordine Interioară (R.O.I.), denumit în continuare Regulament, conţine norme care vizează organiza-

rea şi funcţionarea Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău în conformitate cu: 

a) Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

b) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (R.O.F.U.Î.P.) aprobat prin ordinul 

ministrului educației naționale nr. 5115 din 15.12.2014 și publicat în M.O. nr. 23 bis din 13.01.2015. 

c) Statutul personalului didactic din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;  

d) Codul de etică pentru învăţământul preuniversitar elaborat în baza art. 10 şi a art. 16 din ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliu-

lui naţional de etică din învăţământul preuniversitar; 

e) Anexa 1 la Ordinul M.E.C.I. nr. 5132 din 10.09.2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte; 

f) Ordin M.E.N. nr. 3597 din18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității 

personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 

6143/ 2011; 

g) Legea 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

h) Constituţia României cu modificările şi completările aduse prin Legea de revizuire din 18.09.2003.  

 

Art. 2 - (1) Prevederile prezentului Regulament devin obligatorii, după aprobarea acestora de către Consiliul de admi-

nistrație, şi trebuie respectate de întreg personalul unităţii de învățământ, de elevi şi de părinţii, tutorii și reprezen-

tanții legali ai acestora.  

 (2) Conducerea colegiului, cadrele didactice și șefii de compartimente vor comunica elementele de conținut ale Regula-

mentului întregului personal, elevilor și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali pentru respectare și punere în practică și 

vor preda conducerii procesele-verbale de instruire a acestora în cadrul orei de consiliere/ dirigenție, respectiv ședința cu 

părinții.  

 

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.N., de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău sau de alte autorităţi centrale şi 

locale cărora 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 Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, a prezentului Regu-

lament și a contractelor de muncă aplicabile. 

 (2) Regulamentul de Ordine Interioară, elaborat împreună cu reprezentanți ai părinților, ai elevilor și ai organizaţiilor 

sindicale din cadrul colegiului, cuprinde prevederi specifice referitoare la organizarea și desfăşurarea activităţii în concor-

danţă cu dispoziţiile legale în vigoare.  

 (3) Regulamentul este aprobat de Consiliul de administraţie în conformitate cu art. 2 alin. (5) din R.O.F.U.Î.P, după ce a 

fost supus spre dezbatere în Consiliul reprezentativ al părinților, în Consiliul școlar la elevilor (C.Ș.E.) și în Consiliul profeso-

ral, la care participă cu drept de vot și personalul didactic auxiliar şi nedidactic. 

 

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

criminatorie. 

(2) În spațiile aparținând instituției sunt interzise:  

a) activități contrare prevederilor Constituției României;  
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b) activități ale partidelor sau formațiunilor politice;  

c) activități de propagandă politică sau prozelitism religios;  

d) orice formă de activitate care încalcă normele de conduită morală și conviețuire socială, care pun în pericol sănătatea și 

integritatea fizică sau psihică a elevilor, precum şi a personalului didactic şi nedidactic.  

 

CAPITOLUL II. STRUCTURA ŞI ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

II.1. Informații generale 

 

Art. 7 - (1) Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău este unitate de învățământ de stat, cu personalitate juridică 

(PJ), care are în subordine două structuri școlare arondate. 

(2) Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău are următoarele elemente definitorii:  

a) act de înființare – ordin de ministru; hotărâre a unităților administrației publice locale/ județene; hotărâre judecătorească 

sau orice alt act emis în acest sens și respectă prevederile legislației în vigoare; 

b) dispune de patrimoniu în proprietate publică/ privată sau prin administrare/ comodat/ închiriere (sediu, dotări corespun-

zătoare, adresă); 

c) cod de identificare fiscală (CIF); 

d) cont în Trezorerie; 

d) ștampilă cu stema României, cu denumirea Ministerului Educației Naționale și cu denumirea exactă a unității de învăță-

mânt. 

(3) Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău (PJ) are conducere, personal și buget proprii, întocmește situa-

ții financiare și dispune, în limitele și condițiile prevăzute de lege, de autonomie instituțională și decizională.  

 

Art. 8 În Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău se organizează cursuri de zi, ale învăţământului preuniver-

sitar (Anexa 1), după cum urmează: 

a) nivel preşcolar;  

b) nivel primar;  

c) nivel gimnazial;  

d) nivel liceal.  

 

Art. 9 Numărul de clase pentru fiecare nivel de învățământ 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 modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 11 - (1) Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău școlarizează în învățământul primar și gimnazial, cu prio-

ritate, în limita planului de școlarizare aprobat, elevii care au domiciliul în circumscripția școlară a unității de învățământ. 

Înscrierea se face în urma solicitării scrise din partea părintelui, tutorelui sau susținătorului legal. 

(2) Prin excepție, înscrierea în clasa pregătitoare și în clasa I se face conform calendarului și metodologiei specifice, 

aprobate de M.E.N. 

 

Art. 12 - (1) Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău școlarizează în învățământul liceal în cadrul aceluiaşi 

profil/ aceleiași specializări, în limita planului de școlarizare aprobat, elevii care au fost repartizați în funcţie de ofer ta educa-

ţională a Colegiului, de opţiunile elevilor, (conform Metodologiei de admitere la liceu elaborată de M.E.N.) şi de limbile mo-

derne care se studiază în unitatea de învăţământ.  

(2) Înscrierea în clasa a IX-a se face conform calendarului și metodologiei specifice, aprobate de M.E.N. în urma unei 

solicitări scrise din partea beneficiarilor. 

 

II.2. Organizarea programului școlar 

 

Art. 13 - (1) Anul şcolar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 august din anul calendaristic următor. 
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(2) Structura anului școlar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi sesiunilor de examene naț i-

onale se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale. 

(3) În situaţii obiective, precum epidemii, calamităţi naturale etc., cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadă de-

terminată.  

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

a) la nivelul unităţii de învăţământ, la cererea directorului, după consultarea reprezentanților sindicatelor şi ai părinților, cu 

aprobarea 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.N.;  

c) la nivel regional sau naţional, după consultarea reprezentanților sindicatelor, prin ordinul ministrului. 

(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la sfârşitul 

semestrului, respectiv anului şcolar. Aceste măsuri vor fi stabilite prin decizia Consiliului de administrație al unităţii de învă-

ţământ și comunicate instituției care a aprobat suspendarea cursurilor. 

 

Art. 14 La Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău activitatea didactică se desfăşoară în: 

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

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

c) cabinete de limbi moderne (2 de limba engleză şi 2 de limba franceză);  

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, cursurile se organizează în forma de învățământ 

de zi. 

(2) Activitatea instructiv – educativă se desfăşoară într-un singur schimb, de luni până vineri inclusiv, cu respectarea ora-

rului. În situaţii speciale directorul/ directorul adjunct poate aproba desfăşurarea unor activităţi didactice după ora 1500 sau în 

zilele de sâmbătă şi duminică. 

(3) La clasele din învățământul primar, ora de curs este de 45 de minute cu o pauză de 15 minute după fiecare 

oră și o pauză de 20 minute, numită „pauza mare”, după cea de-a doua oră de curs. 

(4) În situațiile în care clasele din învățământul primar funcționează împreună cu alte clase din nivelurile superioare de 

învățământ, ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele 5 minute învățătorii organizează activități de tip recreativ.  

(5) La clasa pregătitoare și la clasa I, activitățile de predare – învățare – evaluare acoperă 30 – 35 de minute, re-

stul de timp fiind destinat activităților recreative. 

(6) Pentru clasele din învățământul gimnazial și cel liceal, ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 

minute după fiecare oră de curs și o pauză de 20 de minute după a treia oră de curs. 

(7) În situaţii speciale și pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata pauzelor pot fi modificate, la propune-

rea motivată a directorului, prin aprobarea Consiliului de administrație, cu aprobarea Inspectorului Şcolar General al I.S.J. 

Bacău.  

(8) În ocazii festive (Ziua Colegiului – 22 noiembrie, etc.), se sistează pe durata zilei respective cursurile, cu acordul 

I.S.J. Bacău.  

 

Art. 16 - (1) Clasele din învățământul primar funcționează în corp C (parter și etajul I), cu un orar încadrat în intervalul 800 – 

1200/ 1300, cu excepţia grupelor de la clasele cu orar „After School”. 

(2) Programul „After School” se desfășoară în intervalul 1300 – 1600, cu pauza de masă la cantina colegiului între 1200 - 

1300. 

(3) Clasele din învățământul gimnazial funcționează în corp A (etaj II) – 3 clase, respectiv în corp D (parter și etaj I) – 7 

clase, în intervalul orar 800 – 1300/ 1400, după un orar specific fiecărei clase. 

(4) Clasele din învățământul liceal funcționează în corp A, respectiv în corp B, în intervalul orar 700/ 800 – 1400/ 1500, du-

pă un orar specific fiecărei clase. 

 

Art. 17 - (1) La cererea părinților, prin hotărârea Consiliului de administrație, elevii din învățământul primar pot participa, 

înainte sau după orele de curs, la activitățile din programul „After School”. 
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(2) Programul „After School” se organizează în baza metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. 

 

Art. 18 În corp C, la etajul al II-lea, funcţionează Grădiniţa cu program normal (800 - 1200) şi Grădiniţa cu program prelungit 

(800 - 1700) având următoarea structură: grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare. 

 

Art. 19 Elevii care îşi încheie programul, vor evacua şcoala în 5-10 minute, pentru a se putea continua activitatea didactică 

a elevilor care mai au cursuri, evitându-se gălăgia, dar şi aglomeraţia pe coridoare şi la poartă. 

 

Art. 20 - (1) Repartizarea sălilor pentru fiecare clasă de elevi se face de către director, la începutul fiecărui an şcolar. 

(2) Repartizarea sălilor de clasă pentru fiecare clasă de elevi este anexată prezentului Regulament. (Anexa 3) 

 

Art. 21 - (1) Activitatea instructiv-educativă se desfășoară conform orarului, avizat de conducerea colegiului. 

(2) Orice modificare de orar intră în vigoare (după aprobarea directorului) din săptămâna următoare producerii sale. 

 

II.3. Formațiunile de studiu 

 

Art. 22 - (1) Constituirea claselor de elevi se face la începutul anului şcolar, cu respectarea prevederilor legale. 

(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, se constituie prin înscrierea din oficiu a 

elevilor promovaţi din anul şcolar precedent;  

(3) Clasele pregătitoare și clasele I se constituie, conform calendarului M.E.N., în funcţie de planul de şcolarizare apro-

bat.  

(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 aptitu-

dini, de limbile moderne studiate anterior de elevi, de media de admitere, de alte reglementări stabi lite de M.E.N.;  

(6) Clasele cu specializarea Învățător – educatoare se constituie în funcție de planul de școlarizare aprobat, de rezulta-

tele la testele de aptitudini și de celelalte criterii stabilite la nivel național pentru înscrierea în clasa a IX-a. Toate cheltuielile 

determinate de organizarea testelor de aptitudini (subiecte, supraveghere, corectare, materiale necesare) sunt suportate de 

unitatea de învățământ. Rezultatele testelor nu sunt supuse contestaţiei. Toate documentele referitoare la înscrierea candi-

daţilor se arhivează şi se păstrează timp de un an de zile. 

(7) Clasele liceale cu specializare Filologie intensiv limba engleză/ limba franceză 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 modernă se realizează prin probe de verificare a cunoștințelor 

(probă scrisă și probă orală). Toate cheltuielile determinate de organizarea testului (subiecte, supraveghere, corectare, 

materiale necesare) sunt suportate de colegiu. Rezultatele testului nu sunt supuse contestaţiei. Toate documentele referi-

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

 

Art. 23 Comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea testelor de verificare a cunoștințelor în limba modernă/ testelor de 

aptitudini în vederea înscrierii candidaţilor în clasa a IX-a sunt numite prin decizia directorului, cu avizul Consiliului de admi-

nistraţie. 

 

CAPITOLUL III. MANAGEMENTUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

III.1. Dispoziții generale 

 

Art. 24 - (1) Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, Statutul personalului didactic din 

LEN nr. 1/2011, precum şi Regulamentele de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar elaborate de 

M.E.N. reglementează competenţele, responsabilităţile, drepturile şi obligaţiile conducerii unităţilor de învăţământ. Conduce-

rea 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 Colegiului Național Pedagogic „Ște-
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fan cel Mare” Bacău este asigurată prin Consiliul de administraţie, director și cei 2 directori adjuncți. În exercitarea 

atribuțiilor ce le revin, Consiliul de administrație și directorii conlucrează cu Consiliul profesoral,cu reprezentanții organizații-

lor sindicale, cu Comitetul reprezentativ al părinților/ Asociația părinților, cu Consiliul școlar al elevilor, cu autoritățile admi-

nistrației publice locale și cu reprezentanți ai agenților economici. 

 

Art. 25 - (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” Bacău şi relaţiile ierarhice sunt cuprinse în 

organigrama anexată la prezentul R.O.I. (Anexa 2). 

 

Art. 26 Consultanța și asistența juridică se asigură, la cererea directorului, de către Inspectoratul Școlar al județului Bacău, 

prin consilierul juridic. 

 

III.2. Consiliul de administrație 

 

Art. 27 - (1) Consiliul de administrație este organ de conducere al unității de învățământ. 

(2) Consiliul de administrație se organizează și funcționează conform Metodologiei – cadru de organizare și funcționare 

a Consiliului de administrație din unitățile de învățământ, aprobată prin ordin al ministrului educației naționale. 

(3) Directorul unității de învățământ este președintele Consiliului de administrație. 

 

III.3. Directorul 

 

Art. 28 - (1) Directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu atribuțiile conferite de 

legislația în vigoare, cu hotărârile Consiliului de administrație al unității de învățământ, cu prevederile R.O.F.U.Î.P. – 2015. 

(2) Funcția de director se ocupă, conform legislației în vigoare, prin concurs public, susținut de către cadre didactice titu-

lare, membre ale corpului național de experți în management educațional. Concursul pentru ocuparea funcției de director se 

organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. 

(3) Pentru asigurarea finanțării de bază, a finanțării complementare și a finanțării suplimentare, directorul încheie Con-

tract de management administrativ – financiar cu primarul unității administrativ – teritoriale în a cărui rază teritorială se află 

unitatea de învățământ. 

(4) Directorul încheie Contract de management educațional cu inspectorul școlar general. 

 

Art. 29 - (1) Atribuțiile și responsabilitățile directorului sunt cele precizate la art. 22 din R.O.F.U.Î.P. – 2015. 

(2) În exercitarea atribuțiilor și responsabilităților menționate la alin. (1), directorul emite decizii și note de serviciu. 

 

Art. 30 Directorul este președintele Consiliului profesoral și prezidează ședințele acestuia. 

 

III.4. Directorul adjunct 

 

Art. 31 Funcția de director adjunct se ocupă, conform legislației în vigoare, prin concurs public, susținut de către cadre di-

dactice titulare, membre ale corpului național de experți în management educațional. Concursul pentru ocuparea funcției de 

director adjunct se organizează conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. 

 

Art. 32 - (1) Directorul adjunct încheie Contract de management educațional cu directorul unității de învățământ. 

(2) Atribuțiile directorului adjunct sunt stabilite prin fișa postului, anexă la Contractul de management educațional. 

(3) Directorul adjunct exercită, prin delegare, atribuțiile directorului, pe perioade determinate sau în lipsa acestuia. 
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CAPITOLUL IV. PERSONALUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

IV.1. Dispoziții generale 

 

Art. 33 - (1) În Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău, personalul este format din următoarele categorii de 

personal: 

a) personal didactic, care poate fi de 2 tipuri: personal didactic de conducere și personal didactic de predare; 

b) personal didactic auxiliar; 

c) personal nedidactic (sau administrativ). 

(2) Selecția personalului didactic și a celui nedidactic se face prin concurs/ examen, conform normelor specifice. 

(3) Angajarea personalului didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic în Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel 

Mare” Bacău se realizează prin încheierea contractului individual de muncă cu unitatea de învățământ, prin reprezentantul 

legal. 

 

Art. 34 - (1) Competențele, responsabilitățile, drepturile și obligațiile personalului din învățământul preuniversitar sunt re-

glementate de legislația în vigoare. 

(2) Personalul care își desfășoară activitatea în Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău trebuie să înde-

plinească condițiile de studii cerute pentru postul ocupat și să fie apt din punct de vedere medical. 

(3) Personalul care își desfășoară activitatea în Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău trebuie să aibă o 

ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care trebuie să le transmită elevilor, o vestimentație decentă și 

un comportament responsabil. 

(4) Personalului care își desfășoară activitatea în Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău îi este interzis 

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

(5) Personalului care își desfășoară activitatea în Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău îi este interzis 

să se implice în achiziţionarea de materiale didactice auxiliare, prin strângerea de bani sau să ceară bani elevilor 

sau părinţilor pentru cheltuieli de protocol sau cadouri destinate altor cadre didactice implicate în organizarea şi 

desfăşurarea unor activităţi de evaluare (examene şi evaluări naţionale, olimpiade, alte concursuri şcolare). 

(6) Personalului care își desfășoară activitatea în Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău îi este interzis 

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

(7) Personalul care își desfășoară activitatea în Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău are obligația de 

a veghea la siguranța elevilor, în incinta unității de învățământ, pe parcursul desfășurării programului școlar și a activități-

lor extracurriculare/ extrașcolare. 

(8) Personalul care își desfășoară activitatea în Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău are obligația să 

sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socială/ educațională specializată, direcția generală de asistență 

socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări ale drepturilor copilului/ elevului, inclusiv în legătură cu 

aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică. 

Art. 35 - (1) Structura de personal și organizarea acestuia se stabilesc prin organigramă, prin statele de funcții și prin proiec-

tul de încadrare ale unității de învățământ. 

(2) Prin organigrama unității de învățământ (Anexa 2) se stabilesc: structura de conducere și ierarhia internă, organis-

mele consultative, catedrele/ comisiile metodice, alte comisii și colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte 

structuri funcționale prevăzute în legislația în vigoare. 

(3) Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an școlar, se aprobă de către Consiliul de administra-

ție și se înregistrează ca document oficial la secretariatul unității de învățământ. 

IV.2. Personalul didactic 

 

Art. 36 - (1) Personalul didactic din Colegiul Naţional Pedagogic „Ștefan cel Mare” are drepturi și obligaţii care decurg din 

legislaţia în vigoare, din prezentul Regulament, precum şi din prevederile contractului colectiv de muncă şi care se regăsesc 

în fişa postului. (Anexa 4) 

(2) Personalul didactic are obligaţii şi răspunderi de natură profesională, materială şi morală, care garantează realizarea 
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procesului instructiv-educativ, conform legii. 

(3) Codul de etică pentru învățământul preuniversitar este elaborat în baza art. 10 şi a art. 16 din OMECTS nr. 5550/ 

2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuni-

versitar, fiecare cadru didactic fiind informat cu privire la obligativitatea respectării acestuia, cu consemnare în proces-verbal 

de luare la cunoştinţă. 

 

Art. 37 Libertatea iniţiativei profesionale a personalului didactic se referă, în principal, la: 

a) conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor instructiv-educative ale disciplinelor de învăţământ, prin 

metodologii care respectă principiile psihopedagogice;  

b) utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului în scopul realizării obligaţiilor profesionale;  

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 ştiinţ ifică; 

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 conştiinţei proprii;  

h) participarea la viaţa şcolară, în toate compartimentele care vizează organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţă-

mânt, conform deontologiei profesionale şi, după caz, contractului colectiv de muncă.  

 

Art. 38 - (1) Personalul didactic este încurajat să participe la viaţa socială şi publică, în beneficiul propriu, în interesul învă-

ţământului şi al societăţii româneşti. 

(2) Personalul didactic are dreptul să facă parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale si culturale, naţionale şi 

internaţionale, precum şi din organizaţii politice legal constituite, 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 dascăl.  

 

Art. 39 – (1) Cadrele didactice au obligația de a participa la activități de perfecționare și formare continuă, în condițiile 

legii. 

(2) Perfecţionarea și formarea continuă a personalului didactic se realizează prin forme şi programe, în raport cu exigen-

ţele învăţământului, cu evoluţia diferitelor discipline de studiu, cicluri de învăţământ şi profiluri, precum şi în funcţie de nece-

sităţile şi de interesele de perfecţionare a diferitelor categorii de cadre didactice. 

(3) Activitatea de perfecţionare a personalului didactic este coordonată de M.E.N. şi se realizează în:  

a) instituţii de învăţământ superior, prin facultăţi, departamente pentru pregătirea de specialitate a cadrelor didactice;  

b) instituţii de învăţământ superior, prin departamentele pentru pregătirea metodică și psihopedagogică a personalului 

didactic;  

c) Casa Corpului Didactic; 

d) centre, institute şi alte forme instituţionalizate, pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului de predare și de conduce-

re, de îndrumare şi de control;  

(4) Inspectoratul şcolar şi Casa Corpului Didactic, împreună cu instituţiile şi unităţile prevăzute la alin. (3), asigură orga-

nizarea şi realizarea perfecţionării personalului didactic, potrivit metodologiei M.E.N.;  

(5) Principalele forme de organizare a perfecţionării personalului didactic din învăţământul preuniversitar sunt:  

a) activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice, realizate la nivelul unităţii de învăţământ sau pe grupe de unităţi (cate-

dre/ comisii metodice şi cercuri pedagogice);  

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

psihopedagogice;  

c) stagii periodice de informare ştiinţifică de specialitate şi în domeniul ştiinţelor educaţiei;  

d) cursuri fără frecvenţă, organizate de instituţii de învăţământ superior, combinate cu consultaţii periodice, potrivit opţiunilor 

participanţilor;  

e) cursuri organizate de societăţi ştiinţifice şi de alte organizaţii profesionale ale personalului didactic;  

f) cursuri de perfecţionare a pregătirii de specialitate, metodice şi psihopedagogice sau pentru obţinerea definit ivării în 

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

g) cursuri de pregătire şi de perfecţionare pentru personalul de conducere, de îndrumare şi de control, potrivit unor progra-
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me specifice;  

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

i) cursuri postuniversitare;  

j) doctorat.  

(6) Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educa-

țional, cu minim 60 de credite transferabile, pot face parte din corpul național de experți în management educațional. Proce-

dura și criteriile de selecție se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației naționale. 

 

Art. 40 – (1) Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control participă, o dată 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 dome-

niul 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 prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită, dacă persoana în cauză a obţinut, în intervalul amintit, def i-

nitivarea în învăţământ sau un alt grad didactic.  

 

Art. 41 - (1) Cadrele didactice au obligaţia morală să-şi acorde respect reciproc şi sprijin în îndeplinirea obligaţiilor profesio-

nale. 

(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).  

(4) Toate cadrele didactice trebuie să fie prezente la școală cu cca. 10-15 minute înainte de începutul programului, 

conform orarului zilnic.  

(5) Cadrele didactice trebuie să respecte programul de lucru stabilit prin orarul școlii, astfel încât intrarea și ieșirea 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 prezență tema lecțiilor conform planificării și 

orarului.  

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

tic, faţă de elevii 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. 

 

Art. 42 Se interzice personalului didactic de predare să condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea prestației di-

dactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de 

practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii. 

 

Art. 43 - (1) Pe lângă îndatoririle înscrise în fișa postului, cadrele didactice trebuie să exercite și funcția de profesor de 

serviciu, conform unei planificări semestriale realizată de către un cadru didactic desemnat de către director pentru acest 

lucru. 

(2) Profesorii de serviciu, cadre didactice care au în încadrare mai mult de ½ normă în unitate, efectuează serviciul pe 

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

(3) Atribuțiile profesorului de serviciu sunt prevăzute în Anexa 5.  
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IV.3. Personalul nedidactic 

Art. 44 - (1) Personalul nedidactic își desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii nr. 53/ 2003 – Codul Muncii, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale contractelor colective de muncă aplicabile. 

(2) Organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice din Colegiul Național Pedagogic „Ștefan 

cel Mare” Bacău sunt coordonate de director. Consiliul de administrație al unității de învățământ aprobă comisiile de examen 

și validează rezultatele concursului. 

(3) Angajarea personalului nedidactic în Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău se face de către director, 

cu aprobarea Consiliului de administrație, prin încheierea contractului individual de muncă. 

 

Art. 45 – (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată de administratorul de patrimoniu. 

(2) Programul personalului nedidactic se stabilește de către administratorul de patrimoniu, potrivit nevoilor unității, și se 

aprobă de către directorul/ directorul adjunct al Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău. 

(3) Sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire se stabilesc de către administratorul de patrimoniu, potrivit nevoilor 

unității, și se aprobă de către directorul/ directorul adjunct al Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare„ Bacău. 

(4) Administratorul de patrimoniu nu poate folosi personalul din subordine în alte activități decât cele necesare un ității de 

învățământ. 

 

IV.4. Evaluarea personalului din unitatea de învățământ  

 

Art. 46 - (1) Evaluarea personalului didactic se face la sfârșitul anului școlar, conform legislației în vigoare, în baza fișei de 

evaluare. 

(2) În conformitate cu prevederile legale, inspectoratul școlar realizează auditarea periodică a resursei umane din Cole-

giul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău, în baza metodologiilor specifice. 

 

Art. 47 Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârșitul anului calendaristic conform prevederilor legale și ale Regula-

mentului, în baza fișei postului. 

 

IV.5. Răspunderea disciplinară a personalului din unitatea de învățământ 

 

Art. 48 – (1) Personalul didactic răspunde disciplinar conform Legii Educației Naționale nr. 1/ 2011, cu modificările și com-

pletările ulterioare și regulamentelor școlare în vigoare. 

(2) Personalul nedidactic răspunde disciplinar în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/ 2003 – Codul Muncii, republi-

cată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 49 – (1) Constituie abateri de la disciplina muncii a personalului didactic şi nedidactic și se sancționează: 

a) întârzierea la programul de lucru;  

b) intrarea cu întârziere la orele de curs;  

c) absentarea nemotivată de la ședințele Consiliului profesoral 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 salariat;  

g) nerespectarea 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/ comisie 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) Cercetarea faptei se face de către Comisia de disciplină, numită prin hotărârea Consiliului de administrație al Colegi-

ului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău, care întocmește un raport scris. 
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(3) Sancțiunea se stabilește, pe baza raportului Comisiei de disciplină, de către Consiliul de administrație și se comunică 

celui în cauză, prin decizie scrisă a directorului. 

 

CAPITOLUL V. ORGANISME FUNCȚIONALE ȘI RESPONSABILITĂȚI ALE CADRELOR DIDACTICE 

V.1. Organisme funcționale la nivelul Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău 

V.1.1. Consiliul profesoral 

 

Art. 50 - (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 referitoare la activitatea acestuia. Președintele Consiliului profesoral este 

directorul. 

(2) La şedinţele Consiliului profesoral directorul poate invita, în funcţie de tematica dezbătută, reprezentanţi ai părinţi-

lor, ai Consiliului elevilor, ai autorităţilor locale sau ai partenerilor sociali.  

(3) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau de câte ori este nevoie, la propunerea directorului unităţii de învăţă-

mânt. 

(4) Consiliul profesoral poate fi convocat în şedinţă extraordinară şi la cererea a minimum o treime din numărul mem-

brilor săi.  

(5) Participarea la toate şedințele Consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice care au norma de ba-

ză în unitatea de învățământ. Absentarea nemotivată de la mai mult de două şedinţe se consideră abatere disciplinară ș i se 

sancționează 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, în baza voturilor cadrelor didactice. 

(7) La sfârșitul fiecărei ședințe a Consiliului profesoral, toți membrii și invitații au obligația să semneze procesul-verbal 

de ședință consemnat în Registrul de procese-verbale. 

(8) Registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral este un document oficial căruia i se alocă număr de înregis-

trare și i se numerotează paginile. Pe ultima pagină, directorul unității de învățământ semnează pentru certificarea număru-

lui de pagini ale registrului și aplică ștampila unității de învățământ. 

(9) Registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral este însoțit, în mod obligatoriu, de un dosar care conține ane-

xele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, memorii, sesizări etc.), numerotate și îndosa-

riate pentru fiecare ședință. Registrul și dosarul se păstrează într-un fișet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul și 

directorul unității de învățământ. 

 

Art. 51 Consiliul profesoral are următoarele atribuţii: 

a) gestionează și asigură calitatea actului didactic; 

b) analizează și dezbate raportul general privind starea și calitatea învățământului din unitatea de învățământ; 

c) dezbate, avizează şi propune Consiliului de administrație, spre aprobare, planul de dezvoltare instituțională al unităţii de 

învăţământ, prezentat de director;  

d) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate, precum și eventualele 

completări sau modificări ale acestora;  

e) alege, prin vot secret, cadrele didactice care fac parte din Consiliul de administraţie;  

f) alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității (C.E.A.C.), cu res-

pectarea legislației în vigoare; 

g) aprobă componenţa nominală a comisiilor/ catedrelor metodice din unitatea de învăţământ; 

h) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare învățător/ profesor diriginte, pre-

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

i) hotărăște asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârșesc abateri, cu respectarea legislației în 

vigoare; 

j) validează notele la purtare mai mici de 7 (șapte), respectiv mai mici de 8 (opt) – pentru elevii din clasele cu profil peda-

gogic - , precum și calificativele la purtare mai mici de „Bine”, pentru elevii din învățământul primar; 

k) propune acordarea recompenselor pentru elevi, personalul didactic de predare şi personalul didactic auxiliar, conform 
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reglementărilor în vigoare; 

l) propune Consiliului de administrație curriculum-ul la decizia școlii (CDȘ); 

m) validează oferta de curriculum la decizia școlii (CDȘ) pentru anul școlar în curs, aprobată de Consiliul de administrație; 

n) avizează proiectul planului de şcolarizare;  

o) validează fișele de autoevaluare ale personalului didactic al unității de învățământ, în baza cărora se stabilește calificati-

vul anual; 

p) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic și didactic auxiliar, care solicită acordarea gradaţiei 

de merit sau a altor distincții și premii, conform reglementărilor în vigoare, pe baza raportului de autoevaluare a activităţii 

desfăşurate de acesta; 

q) propune Consiliului de administrație programele de formare continuă și dezvoltare profesională a cadrelor didactice; 

r) propune Consiliului de administrație premierea și acordarea titlului de „Profesorul anului” cadrelor didactice cu rezultate 

deosebite în activitatea didactică, în unitatea de învățământ; 

s) dezbate și avizează Regulamentul de ordine interioară al colegiului, elaborat de comisia de lucru, numită prin decizia 

Consiliului de administrație, cu consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale din unitate, reprezentanții părinților și 

cei ai elevilor, în şedință extraordinară la care participă şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic; 

t) dezbate, la solicitarea Ministerului Educației Naționale, a inspectoratului școlar sau din proprie inițiativă, proiecte de acte 

normative și/ sau administrative cu caracter normativ, care reglementează activitatea instructiv – educativă, formulează 

propuneri de modificare sau de completare a acestora; 

u) dezbate probleme legate de conținutul sau organizarea activității instructiv – educative din unitatea de învățământ; 

v) propune Consiliului de administrație măsuri de optimizare a procesului didactic; 

w) îndeplinește alte atribuții stabilite de Consiliul de administrație, rezultând din legislația în vigoare și din contractele de 

muncă aplicabile; 

x) propune eliberarea din funcție a directorului unității de învățământ, cu respectarea legislației în vigoare. 

 

Art. 52 - (1) Şedinţele Consiliului profesoral al unităţii de învăţământ se constituie legal în prezenţa a 2/3 din numărul total al 

membrilor. 

(2) Hotărârile se iau prin vot, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor şi sunt obligatorii pentru între-

gul personal al unităţii de învăţământ. 

 

Art. 53 Documentele Consiliului profesoral sunt: 

a) tematica și graficul ședințelor Consiliului profesoral; 

b) convocatoare ale Consiliului profesoral; 

c) Registrul de procese-verbale la Consiliului profesoral, însoțit de dosarul cu anexele proceselor-verbale. 

 

V.1.2. Consiliul clasei 

 

Art. 54 - (1) Consiliul clasei funcționează în învățământul primar, gimnazial și liceal și este constituit din totalitatea per-

sonalului didactic de predare al clasei respective, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei 

şi din reprezentantul elevilor clasei respective, cu excepția claselor din învățământul primar. 

(2) Preşedintele Consiliului clasei este învățătorul, pentru învățământul primar, respectiv profesorul diriginte, pen-

tru învățământul gimnazial și liceal. 

(3) Consiliul clasei se întrunește cel puțin o dată pe semestru. El se poate întruni ori de câte ori situația o impune, la so-

licitarea învățătorului/ profesorului diriginte, a reprezentanților părinților și ai elevilor. 

 

Art. 55 Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având următoarele obiective: 

a) armonizarea cerinţelor educative ale personalului didactic de predare cu nevoile educaționale ale elevilor şi cu așteptări-

le părinţilor;  

b) evaluarea corectă a progresului şcolar și comportamental al elevilor;  

c) coordonarea intervențiilor multiple ale echipei pedagogice, în vederea optimizării rezultatelor elevilor, în sensul atingerii  

obiectivelor educaționale, stabilite pentru colectivul clasei; 

d) stimularea elevilor cu un ritm lent de învăţare; 
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e) organizarea de activităţi suplimentare cu elevii capabili de performanţe şcolare. 

 

Art. 56 Consiliul clasei are următoarele atribuţii: 

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

b) stabileşte măsuri de asistență educaţională, atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi pen-

tru elevii cu rezultate deosebite; 

c) stabileşte notele la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcţie de comportamentul acestora în unitatea de învăţământ 

şi în afara acesteia, şi propune Consiliului profesoral validarea notelor mai mici decât 7 (șapte) și respectiv mai 

mici decât 8 (opt) pentru elevii din clasele cu profil pedagogic sau a calificativelor „Suficient” și „Insuficient”, 

pentru elevii din învățământul primar;  

d) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;  

e) participă la întâlniri cu părinţii sau cu părinţii şi elevii ori de câte ori este nevoie, la solicitarea învățătorului/ profesorului 

diriginte sau a cel puțin o treime dintre părinții elevilor clasei;  

f) propune învățătorului/ profesorului diriginte, din proprie inițiativă sau la solicitarea directorului ori a Consiliului profesoral, 

după caz, sancţiunile disciplinare prevăzute pentru elevi, cu respectarea legislației în vigoare; 

 

Art. 57 - (1) Hotărârile Consiliului clasei se adoptă cu votul a jumătate plus 1 din totalul membrilor, în prezența a cel puțin 

2/3 din numărul acestora. 

(2) Mediile la purtare mai mici decât 7 (șapte), respectiv mai mici decât 8 (opt), în cazul claselor cu profil pedagogic, sunt 

propuse spre avizare de către președintele Consiliului clasei. Avizarea se face cu votul a jumătate plus 1 din totalul membr i-

lor, în prezența a cel puțin 2/3 din numărul acestora. Ulterior, propunerile avizate sunt înainte spre aprobare Consiliului 

profesoral. 

(3) Propunerile membrilor Consiliului clasei se consemnează în procesul-verbal. 

 

V.1.3. Catedrele/ comisiile metodice 

 

Art. 58 - (1) În cadrul unității de învățământ, catedrele/ comisiile metodice se constituie din minim trei membri, pe discipline 

de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.  

(2) În învățământul primar, catedrele/ comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe nivel 

de învățământ. 

(3) Activitatea catedrelor/ comisiile metodice este coordonată de către șeful de catedră/ comisie metodică, desemnat de 

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

(4) Şedinţele catedrei/ comisiei metodice se ţin lunar sau ori de câte ori directorul sau membrii catedrei/ comisiei metodi-

ce consideră că este necesar. Ședințele se desfășoară după o tematică elaborată la nivelul catedrei/ comisiei metodice și 

aprobată de directorul unităţii de învăţământ. 

 

Art. 59 Atribuțiile catedrelor/ comisiilor metodice sunt următoarele: 

a) stabilește modalitățile concrete de implementare a curriculum-ului național, adecvate specificului unității de învățământ și 

nevoilor educaționale ale elevilor, în vederea realizării potențialului maxim al acestora și atingerii standardelor naționale; 

b) elaborează oferta de curriculum la decizia școlii (CDȘ) și o propune spre dezbatere Consiliului profesoral; 

c) elaborează programe de activități semestriale și anuale, menite să conducă la atingerea obiectivelor educaționale asu-

mate și la progresul școlar al elevilor; 

d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice și a planificărilor semestriale; 

e) elaborează instrumente de evaluare și notare; 

f) analizează periodic performanțele școlare ale elevilor; 

g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă și modul în care se realizează evaluarea elevilor la disciplina/ 

disciplinele respective; 

h) planifică și organizează instruirea practică a elevilor; 

i) organizează activități de pregătire specială a elevilor cu ritm lent de învățare, ori pentru examene/ evaluări și concursuri 

școlare; 

j) organizează activități de formare continuă și de cercetare, lecții demonstrative, schimburi de experiență etc.; 
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k) implementează standardele de calitate specifice; 

l) realizează și implementează proceduri de îmbunătățire a calității activității didactice. 

 

Art. 60 Responsabilul catedrei/ comisiei metodice are următoarele atribuții: 

a) organizează și coordonează întreaga activitate a catedrei/ comisiei metodice (întocmește planul managerial al catedrei/ 

comisiei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei/ comisiei, elaborează rapoarte și analize, 

propune planuri de obținere a performanțelor și planuri remediale, după consultarea cu membrii catedrei/ comisiei, alte 

documente stabilite prin regulament, întocmește și completează dosarul catedrei/ comisiei); 

b) stabilește atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al catedrei/ comisiei metodice; 

c) evaluează, pe baza unor criterii de performanță stabilite la nivelul unității de învățământ, în conformitate cu reglementări-

le legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al catedrei/ comisiei metodice; 

d) propune participarea membrilor catedrei/ comisiei metodice la cursuri de formare; 

e) răspunde în fața directorului, a Consiliului de administrație și a inspectorului de specialitate de activitatea profesională a 

membrilor catedrei/ comisiei; 

f) are obligația de a participa la acțiunile școlare și extrașcolare inițiate în unitatea de învățământ, cu acceptul conducerii 

acesteia; 

g) efectuează asistenţe la lecţii, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea directorului;  

h) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;  

i) consiliază cadrele didactice stagiare sau nou angajate în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor 

semestriale;  

j) elaborează instrumentele de evaluare;  

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

l) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor;  

m) organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor inițiale și finale; 

n) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri școlare; 

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;  

l) elaborează informări semestriale asupra propriei activităţi şi a membrilor catedrei/ comisiei metodice.  

 

Art. 61 - (1) Catedrele/Comisiile metodice care funcționează în Colegiul Naţional Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău sunt 

următoarele: 

a) Comisia metodică a educatoarelor;   

b) Comisia metodică a învățătorilor;  

c) Comisia metodică a diriginților, care include la clasele terminale și Subcomisia de orientare școlară și profesională;  

d) Catedra metodică Limba si literatura română;  

e) Catedra metodică Limba engleză;  

f) Catedra metodică Limba franceză;  

g) Catedra metodică Matematică;  

h) Comisia metodică Ştiințe (Fizică, Chimie, Biologie);  

i) Catedra metodică Informatică şi TIC;  

î) Comisia metodică Om și societate; 

j) Comisia metodică Arte;  

k) Comisia metodica Educație fizică și sport;  

l) Comisia metodică Tehnologii.  

 

(2) Componența și atribuțiile comisiilor/ catedrelor metodice se găsesc în Anexa 6, respectiv în Anexa 7. 
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V.2. Responsabilități ale personalului didactic  

V.2.1. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

 

Art. 62 - (1) În unităţile de învăţământ gimnazial, liceal, funcţionează un profesor coordonator care răspunde de domeniul 

educativ, şcolar şi extraşcolar, numit coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare. Me-

todologia numirii, atribuţiile şi competenţele acestuia sunt stabilite de M.E.N. 

(2) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, cadru didactic titular la Colegiul Națio-

nal Pedagogic „Ștefan cel Mare”, este ales de către Consiliul profesoral și aprobat de Consiliul de administrație.  

(3) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare își desfășoară activitatea pe baza pre-

vederilor strategiilor M.E.N. privind educația formală și non-formală. 

(4) Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare coordonează activitatea educativă din 

școală, inițiază, organizează și desfășoară activități extrașcolare și extracurriculare la nivelul unității de învățământ, în cola-

borare cu șeful Comisiei diriginților, cu responsabilul Comisiei de învățământ primar, cu Consiliul reprezentativ al părinților 

pe școală/ Asociația de părinți PROPEDAGOGIC, cu reprezentanții Consiliului elevilor, cu consilierul școlar și cu partenerii 

guvernamentali și neguvernamentali. 

 

Art. 63 Atribuțiile, recompensele și sancțiunile coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcola-

re sunt stabilite de directorul unității de învățământ și sunt prevăzute în Anexa 8.  

 

Art. 64 Documentele coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare sunt: 

a) oferta educațională a Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău în domeniul activității educative extrașco-

lare; 

b) planul anual și semestrial al activității educative extrașcolare; 

c) planificarea calendaristică a activităților educative extrașcolare, inclusiv în perioada vacanțelor școlare; 

d) programe de parteneriat pentru realizarea de activități educative extrașcolare; 

e) programe educative de prevenție și intervenție; 

f) modalități de monitorizare și evaluare a activității educative extrașcolare a elevilor; 

g) măsuri de optimizare a ofertei educative extrașcolare; 

h) rapoarte de activitate semestriale și anuale; 

i) documente care reglementează activitatea extrașcolară, în format letric sau electronic, transmise de I.S.J. și M.E.N., 

privind activitatea educativă extrașcolară. 

 

Art. 65 Activitatea desfășurată de coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare se regăsește 

în raportul anual de activitate, prezentat în Consiliul de administrație.  

 

V.2.2. Profesorul diriginte 

 

Art. 66 - (1) Coordonarea activității claselor de elevi din învățământul gimnazial și liceal se realizează prin profesorii diriginți, 

numiți de directorul unităţii de învăţământ, dintre cadrele didactice care predau la clasa respectivă. 

(2) În cazul învățământului primar, atribuțiile dirigintelui revin învățătorului/ institutorului/ profesorului pentru învățământ 

primar. 

(3) Directorul unităţii de învăţământ numește profesorii diriginţi/ învățătorii, respectând principiul continuităţii ș i al perfor-

manţei, după consultarea Consiliului profesoral. (Anexa 3) 

 

Art. 67 - (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 învestit cu 

această responsabilitate. (Anexa 9) 

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

junct care răspunde de activitatea educativă școlară și extrașcolară din unitatea de învăţământ.  
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(4) Activitatea diriginţilor se reglementează în baza Anexei 1 la O.M.E.C.I. nr. 5132 din 10.09.2009 privind activităţile 

specifice funcţiei de diriginte. 

(5) Dispozițiile prevăzute în Anexa 1 la O.M.E.C.I. nr. 5132 din 10.09.2019 se aplică corespunzător învățătorilor/ institu-

torilor/ profesorilor pentru învățământ primar. 

Art. 68 - (1) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt salarizate conform prevederilor legale. 

(2) Principalele atribuții profesorului diriginte sunt prevăzute la art. 66, 67și 68 din R.O.F.U.Î.P. – 2015.  

(3) Neîndeplinirea atribuțiilor atrage sancțiuni de la penalizarea salarială la suspendarea sau chiar anularea calității de 

diriginte. 

 

V.3. Comisiile din unitatea de învățământ 

V.3.1. Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar 

 

Art. 69 La nivelul unității de învățământ se constituie și funcționează Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în 

mediul școlar, conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ. 

 

Art. 70 - (1) Componența și atribuțiile Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar respectă regle-

mentările naționale în vigoare (Anexa 10). 

(2) Componența nominală a Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar se stabilește prin dec i-

zie internă a directorului, după discutarea și aprobarea ei în Consiliul de administrație. 

 

Art. 71 - (1) Unitatea de învățământ, în cadrul Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar, elabo-

rează și adoptă anual Planul operațional al unității școlare privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar. 

(2) Unitatea de învățământ colaborează cu administrația publică locală, instituții specializate ale Ministerului Afacerilor 

Interne, I.S.J., pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile 

în incinta și în zonele adiacente unității de învățământ. 

 

Art. 72 - (1) La începutul programului școlar, conform orarului fiecărei clase, accesul elevilor în incinta unității de învăță-

mânt, este condiționat de prezentarea carnetului de elev vizat pe anul școlar în curs și de purtarea ținutei vestimenta-

re și a cravatei de culoare bleumarin cu sigla Colegiului de culoare aurie, ca semn distinctiv al unității de învățământ.  

(2) Semnul distinctiv prevăzut la alin. (1) va fi comunicat Direcției Generale de Poliție a Municipiului Bacău sau Inspecto-

ratului de Poliție Județean și Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului Bacău ori Inspectoratului de Jandarmi Județean. 

(3) Accesul în unitatea de învățământ se va face după cum urmează: 

 

Personalul școlii 

 Educatoarele - ușa laterală stânga, corp C; 

 Învățătorii – ușa laterală stânga, corp C; 

 Profesorii   – ușa principală Registratură/ ușă Cabinet de muzică, corp A; 

                   - ușa laterală corp B; 

                   - ușa laterală stânga, corp C; 

                   - ușa laterală stânga, corp D. 

                                                      - ușa principală Registratură, corp A;  

  Personalul didactic auxiliar          - ușa laterală, corp B; 

 Personalul nedidactic                   - ușa laterală dreapta, corp C; 

                                                     - ușa laterală stânga, corp D. 
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Elevii, școlarii, preșcolarii 

 Preșcolarii – ușa laterală dreapta, corp C; 

 Școlarii – ușa laterală dreapta, corp C; 

 Elevii – ușa Cabinet de muzică, corp A; 

           - ușa laterală, corp B; 

                - ușa laterală dreapta, corp C; 

           - ușa laterală stânga, corp D. 

 

V.3.2. Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității 

 

Art. 73 La nivelul unității de învățământ se constituie și funcționează Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării 

și promovarea interculturalității. 

 

Art. 74 - (1) Componența și atribuțiile Comisiei pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității 

respectă reglementările naționale în vigoare (Anexa 10). 

(2) Componența nominală a Comisiei pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității se 

stabilește prin decizie internă a directorului, după discutarea și aprobarea ei în Consiliul de administrație. 

 

Art. 75 Principalele responsabilități ale Comisiei pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalită-

ții sunt prevăzute la art. 77, alin. (4) din R.O.F.U.Î.P. – 2015. 

 

V.3.3. Comisia de control managerial intern 

 

Art. 76 - (1) La nivelul unității de învățământ se constituie și funcționează Comisia de control managerial intern, în conformi-

tate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern/ manage-

rial, cuprinzând standardele de control intern/ managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control 

intern/ managerial, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) Componența nominală a Comisiei de control managerial intern se stabilește prin decizie internă a directorului, după 

discutarea și aprobarea ei în Consiliul de administrație (Anexa 10). 

 

Art. 77 Principalele atribuții ale Comisiei de control managerial intern sunt prevăzute la art. 79 din R.O.F.U.Î.P. – 2015. 

 

V.3.4. Alte comisii din unitatea de învățământ 

 

Art. 78 - (1) La nivelul unității de învățământ se constituie și funcționează și alte comisii de lucru prevăzute de legislația în 

vigoare și contractele colective de muncă aplicabile. 

(2) Comisiile se constituie prin decizie internă a directorului, în baza hotărârii Consiliului de administrație. 

(3) Comisiile de lucru cu caracter permanent și a cele cu caracter ocazional care funcționează în Colegiul Național Pe-

dagogic „Ștefan cel Mare” Bacău sunt prevăzute în Anexa 10 la prezentul Regulament. 

 

CAPITOLUL VI. STRUCTURA, ORGANIZAREA ȘI RESPONSABILITĂȚILE PERSONALULUI DIDACTIC AU-

XILIAR ȘI NEDIDACTIC 

VI. 1. Compartimentul SECRETARIAT 

 

Art. 79 - (1) Compartimentul secretariat cuprinde, după caz, posturile de: secretar șef, secretar și informatician. 

(2) Compartimentul secretariat este subordonat directorului unității de învățământ și îndeplinește sarcinile stabilite 

de reglementările legale și/ sau atribuite, prin fișele postului, persoanelor menționate la alin. (1). 

(3) Secretariatul funcționează în program de lucru cu elevii, părinții, tutorii sau susținătorii legali sau alte persoane inte-
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resate din afara unității, potrivit unui program de lucru aprobat de director, în baza hotărârii Consiliului de administrație. 

 

Art. 80 (1) Principalele atribuții și responsabilități ale compartimentului secretariat sunt cele precizate la art. 93 și art. 94 din 

R.O.F.U.Î.P. – 2015. 

 

VI. 2. Compartimentul FINANCIAR 

 

Art. 81 - (1) Compartimentul financiar reprezintă structura organizatorică din cadrul unității de învățământ în care sunt reali-

zate: 

a) fundamentarea și execuția bugetului; 

b) ținerea evidenței contabile; 

c) întocmirea/ transmiterea situațiilor financiare asupra fondurilor și patrimoniului unității de învățământ; 

d) alte activități prevăzute de legislația în vigoare cu privire la finanțarea și contabilitatea instituțiilor. 

(2) Din compartimentul financiar fac parte administratorul financiar și ceilalți angajați asimilați funcției prevăzute de le-

gislația în vigoare cu denumirea generică de „contabil”sau „contabil șef”. 

(3) Compartimentul financiar este subordonat directorului unității de învățământ. 

 

Art. 82 Principalele atribuții și responsabilități ale compartimentului financiar sunt cele precizate la art. 96 din R.O.F.U.Î.P. – 

2015. 

 

Art. 83 Întreaga activitate financiară a unităților de învățământ se organizează și se desfășoară cu respectarea legislației în 

vigoare. 

 

VI. 3. Compartiment ADMINISTRATIV 

 

Art. 84 - (1) Compartimentul administrativ este coordonat de administratorul de patrimoniu și este alcătuit din perso-

nalul nedidactic al Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău. 

(2) Compartimentul administrativ este subordonat directorului unității de învățământ. 

 

Art. 85 Principalele atribuții și responsabilități ale compartimentului administrativ sunt cele precizate la art. 101 din 

R.O.F.U.Î.P. – 2015. 

 

Art. 86 Evidența, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situațiilor financiare referitoare la patrimo-

niu și administrarea bazei didactico-materiale a Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău se realizează în 

conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 

 

VI. 4. Biblioteca școlară 

 

Art. 87 Biblioteca „Ion Luca” din cadrul Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău se organizează și funcțio-

nează pe baza Regulamentului de organizare și funcționare a bibliotecilor școlare, aprobat prin ordin al ministrului educației 

naționale. 

 

Art. 88 Principalele responsabilități ale bibliotecarului sunt: 

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 înlesnească o orientare rapidă în colecţiile bibliotecii;  

b) sprijină informarea şi documentarea rapidă a personalului didactic;  

c) participă la toate cursurile specifice de formare continuă.; 

d) organizează sau participă la organizarea de acţiuni specifice: lansare de carte, întâlniri literare, simpozioane, vitr ine şi 

expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi sau de colecţii de cărţi, prezentări de manuale etc.  
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CAPITOLUL VII. BENEFICIARII PRIMARI (DIRECȚI) AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR 

 

Art. 89 Conform prevederilor legale, beneficiarii primari (direcți) ai învățământului sunt antepreșcolarii, preșcolarii și elevii. 

 

VII.1. Dobândirea și exercitarea calității de beneficiar primar (direct) al educației 

 

Art. 90 - (1) La Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău calitatea de elev se dobândeşte în urma solicitării 

scrise adresate de părinţi/ tutori/ susținători 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 se-

cundar inferior (clasele V–VIII). Părintele/tutorele/ susținătorul legal are dreptul de a alege forma de învăţământ şi felul edu-

caţiei copilului minor. 

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

vilor se face, pe baza metodologiei de admitere sau a criteriilor generale elaborate de M.E.N., 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 prevederi specifice de admitere în 

anul respectiv.  

(4) Calitatea de elev al Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău se poate dobândi și prin transfer, cu res-

pectarea legislației în vigoare. 

(5) Elevii repetenţi, retraşi sau exmatriculaţi cu drept de reînscriere, din învăţământul de zi, se pot reînmatricula, la cere-

re, numai la începutul anului școlar la acelaşi nivel/ ciclu de învăţământ.  

 

Art. 91 Înscrierea în clasa pregătitoare/ clasa I, se face cu respectarea calendarului și metodologiei aprobate prin ordin al 

ministrului educației naționale. 

 

Art. 92 - (1) Calitatea de elev al Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău se exercită prin frecventarea 

cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente în programul colegiului. 

(2) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de către unitatea de învă-

țământ, și prin purtarea semnului distinctiv au unității de învățământ (cravată de culoare bleumarin cu sigla aurie a 

Colegiului). 

 

Art. 93 - (1) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor care consemnează în catalogul cla-

sei, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. 

(2) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare în familie sau altor cazuri de forţă majoră, dovedite cu ac-

te legale, sunt considerate motivate. 

(3) În cazul elevilor minori, părintele/ tutorele/ reprezentantul legal are obligaţia de a prezenta personal învățătorului/ 

profesorului diriginte la clasei actele justificative pentru absenţele copilului lor.  

(4) Motivarea absenţelor se face pe baza următoarelor acte:  

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

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

c) cererea scrisă a părintelui/ tutorului/ susținătorului legal al elevului, adresată educatoarei/ învățătorului/ profesorului 

diriginte al clasei. Părinţii/ tutorii/ susținătorii legali au obligaţia să anunţe personal învățătorul/ profesorul diriginte 

al clasei, pentru a confirma veridicitatea datelor. Numărul absențelor care pot fi motivate, fără documente medicale, 

doar pe baza cererilor scrise ale părinților/ tutorilor/ susținătorilor legali, nu poate depăși 3 zile pe semestru, iar cererile 

respective trebuie avizate de directorul Colegiului. 

(5) Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă şi viza cabinetului medical al colegiului, care are în evidenţă fişele medi-

cale/ carnetele de sănătate ale elevilor.  

(6) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile de la reluarea ac-

tivităţii elevului şi vor fi păstrate de către învățător/ profesor diriginte pe tot parcursul anului şcolar;  

(7) Nerespectarea termenului de 7 (șapte) zile, atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate. 

(8) Motivarea absenţelor se face de către învățător/ profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.  
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Art. 94 - (1) La cererea scrisă a unităţilor sportive de performanţă şi a federaţiilor de specialitate, directorul poate aproba 

motivarea absenţelor elevilor care participă la cantonamente şi competiţii de nivel local, naţional şi internaţional, cu condiţia 

recuperării materiei în vederea încheierii situaţiei şcolare. 

(2) Directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la olimpiadele școlare, la cerea 

scrisă a profesorilor îndrumători/ însoțitori. 

 

VII.2. Statutul beneficiarilor primari (direcți) ai educației 

VII.2.1. Drepturile beneficiarilor  

 

Art. 95 - (1) Preșcolarii și elevii din Colegiul Naţional Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău au următoarele drepturi funda-

mentale: 

a) să li se respecte drepturile constituționale, precum și de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar al 

educației; 

b) să li se respecte dreptul la imagine; 

c) să beneficieze de o educație de calitate, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învățământ, prin parcurgerea inte-

grală a programelor școlare și prin utilizarea de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea 

formării și dezvoltării competențelor-cheie și a atingerii obiectivelor educaționale stabilite; 

d) să opteze, conform legii, pentru tipul și forma de învățământ pe care le vor urma și să aleagă parcursul școlar corespun-

zător intereselor, pregătirii și competențelor lor; 

e) să fie consultați și să-și exprime opțiunea pentru disciplinele din curriculumul la decizia școlii (C.D.Ș.) aflate în 

oferta educațională a unității de învățământ; 

f) 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;  

g) 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, în bazele sportive, de agrement, în taberele şi unităţile conexe in-

spectoratelor şcolare, în cluburi şi asociaţii sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora; 

h) să beneficieze de un climat de muncă bazat pe respect reciproc (profesor-elev; elev-elev);  

i) să redacteze şi să difuzeze reviste/ publicaţii şcolare proprii. În cazul în care aceste reviste/ publicaţii conţin elemente 

care afectează siguranţa naţională, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea sau drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, preve-

derile prezentului regulament, directorul va suspenda editarea şi difuzarea acestora. (conf. art. 136, alin. (2) din R.O.F.U.Î.P. 

– 2015); 

j) să-şi aleagă liderul de clasă;  

k) să-şi desemneze reprezentantul în Consiliul elevilor;  

l) să absenteze de la ore 3 zile/ semestru, prin cerere scrisă adresată de către părinţi/ tutori/ susținători legali învățătoru-

lui/ profesorului diriginte (care se va asigura de faptul că părintele ştie despre cererea respectivă) şi avizată de director, în 

termen de 7 zile de la predarea acesteia.  

m) să fie învoiţi de la cursuri pentru pregătire la diferite concursuri și olimpiade școlare: faza judeţeană - 5 zile, faza 

naţională - 10 zile, concursuri interjudeţene recunoscute de M.E.N. - 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 la catalogul clasei 

împreună cu programul de pregătire realizat de profesorul elevului. În lipsa acestui program profesorii vor trece absenţele în 

catalog (RĂMÂNÂND ABSENŢE NEMOTIVATE), iar profesorul îndrumător va fi sancţionat, conform prezentului Regula-

ment.  

n) să participe la reuniuni în afara orarului şcolii, organizate de învățători/ profesorii diriginţi, cu acordul direcţiunii;  

o) să participe la excursii de studiu şi agrement organizate cu respectarea legislației în vigoare; 

p) să participe la concursuri şcolare, sportive, şi alte competiţii și activități care promovează imaginea şcolii, cu respectarea 

legislației în vigoare;  

q) să primească burse/ bursa „Bani de liceu” conform legislaţiei în vigoare;  

r) să înainteze sugestii privind îmbunătăţirea activităţii în şcoală;  

s) să aibă iniţiative care să stimuleze competiţia, atitudinea civică exemplară, spiritul de echipă; 
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t) să utilizeze gratuit baza materială pe care o deţine colegiul;  

u) să contracareze prin atitudini constructive abaterile disciplinare ale colegilor;  

v) să organizeze Balul Bobocilor, Preuniversitaria etc., coordonaţi de către profesori și cu implicarea și participarea directă 

a părinților/ tutorilor/ susținătorilor legali;  

w) să se transfere în condiţiile prevăzute de R.O.F.U.Î.P. – 2015. 

 

(2) Elevii școlii, folosind dreptul la asociere, în condițiile legii, pot face parte din:  

a) Asociația Sportivă a C.N.P. „Ștefan cel Mare” Bacău;  

b) Asociaţia profesori – elevi – părinți „PROPEDAGOGIC”;  

c) Corul colegiului;  

d) redacțiile revistelor colegiului;  

e) din alte asociații legal constituite.  

 

Art. 96 - (1) Preșcolarii și elevii au dreptul de a fi evaluați obiectiv și corect.  

(2) Elevul sau după caz, părintele/ tutorele/ susținătorul legal, are dreptul de a contesta rezultatele evaluării scri-

se, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezența elevului și a părintelui/ tutorelui/ susținătorului 

legal, în termen de 5 zile de la comunicare. 

(3) În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul și/ sau părin-

tele/ tutorele/ susținătorul legal poate solicita, în scris, directorului unității de învățământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se 

poate solicita reevaluarea probelor orale sau a celor practice. 

(4) Soluționarea cererii de reevaluare a lucrării scrise se va face cu respectarea prevederilor art. 122 din R.O.F.U.Î.P. – 

2015. 

 

Art. 97 - (1) La Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău elevii au condiții foarte bune pentru studiu. Calcula-

toarele 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 vi-

neri în intervalul 1700- 1900, în sălile de clasă din corp D, parter. 

 

Art. 98 - (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 re-

zultatele la învăţătură, purtare, precum şi în funcţie de participarea la olimpiade, la activităţile culturale, sportive şi de volun-

tariat. 

(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 participării elevilor la astfel de activi-

tăți 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) Orice activitate extrașcolară și extracurriculară neavizată de conducerea unității de învățământ este strict interz isă.  

 

Art. 99 Elevii beneficiază de asistență medicală și asistență psihopedagogică gratuite, acordate de medicul școlar și psiho-

logul școlar. 

 

Art. 100 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 13). 

 

VII.2.2. Obligațiile beneficiarilor 

 

Art. 101 Beneficiarul primar (direct) – copilul/ elevul – are următoarele obligații: 

a) să respecte şcoala, însemnele şi personalul acesteia, precum şi pe colegii săi și să nu lezeze în niciun mod imaginea 

publică a acestora; 



Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău 
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ, an școlar 2014 - 2015 

 
23 

b) să aibă un comportament civilizat, care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea şi libertatea colegilor și per-

sonalului școlii, atât în unitatea de învățământ, cât și în afara acesteia;  

c) să nu aducă jigniri și să nu manifeste agresivitate de limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unită-

ții de învățământ; 

d) să frecventeze regulat cursurile conform programului școlar și să se prezinte la fiecare evaluare/ sesiune de examene 

organizată în unitatea de învățământ; nerespectarea acestei obligații va fi sancționată conform art. 154, 155 și 161, alin. 

(1) din R.O.F.U.Î.P. – 2015; 

e) să participe la activităţi extrașcolare și extracurriculare ori de câte ori i se solicită prezenţa; 

f) să respecte prevederile R.O.F.U.Î.P. – 2015 și ale R.O.I., regulile de circulație, normele de securitate și de sănătate în 

muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor, normele de protecție a mediului; 

g) să se pregătească la fiecare disciplină de studiu, potrivit nivelului de studiu şi ritmului propriu de învăţare, și să dobân-

dească competențele și să-și însușească cunoștințele prevăzute de programele școlare; 

h) să se implice direct şi să răspundă solicitării cadrelor didactice de a participa la dezvoltarea sa ca personalitate; 

i) să poarte zilnic ţinuta vestimentară (curată și călcată) și semnul distinctiv al unității de învățământ (cravata de 

culoare bleumarin cu sigla aurie a Colegiului). Băieţii să aibă tunsoarea potrivită 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 discret), să nu aibă unghiile lungi şi date cu ojă stridentă. Elevii nu au voie 

să poarte piercing-uri sau să aibă coafuri neadecvate ţinutei şi calităţii de elev. 

j) să aibă o conduită decentă, neprovocatoare, neagresivă şi neostentativă; 

k) să aibă zilnic asupra sa carnetul de elev şi să îl prezinte, ori de câte ori este necesar, cadrelor didactice pentru consem-

narea calificativelor/ notelor, precum și părinților/ tutorilor/ reprezentanților legali, pentru informare în legătură cu situația 

lor școlară; 

l) să păstreze în bună stare, bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și mijloace de învățământ, 

manualele transmisibile puse la dispoziţie gratuit de către şcoală, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sa-

nitar, spații de învățământ etc.); nerespectarea acestei obligații va fi sancționată conform art. 162 și art. 147 din 

R.O.F.U.Î.P. – 2015; 

m) să păstreze bunurile cu care este dotată sala de clasă, alături de părinți/ tutori/ susținători legali, învățător/ 

profesorul diriginte și Consiliul clasei. 

n) să nu distrugă documente școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul educațio-

nal etc. și să nu șteargă datele din programe ori să modifice setările standard ale calculatoarelor școlii; 

o) să nu aducă și să nu difuzeze, în unitatea de învățământ, materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, 

suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța; 

p) să nu posede și/ sau să nu difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

q) să nu organizeze și/ sau să nu participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de învățământ sau 

care afectează participarea la programul școlar; 

r) să nu dețină, să nu consume sau/ și să nu comercializeze, în perimetrul unității de învățământ și în afara acestuia, dro-

guri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări și să nu participe la jocuri de noroc; 

s) să nu introducă și/ sau să nu facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de arme sau de alte produse 

pirotehnice cum ar fi: muniție, petarde, pocnitori, brichete, sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, 

prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a copiilor/ elevilor și a personalului unității de învățământ; 

t) să nu provoace, să nu instige și/ sau să nu participe la acte de violență în unitatea de învățământ și în afara ei și să nu 

aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi și/ sau a personalului unității de învăță-

mânt; 

u) să nu părăsească incinta școlii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de servi-

ciu sau a învățătorului/ profesorului diriginte; 

v) să nu folosească în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor telefoane mobile, iPod-uri, iPhone-

uri, orice fel de aparatură de înregistrare audio şi video şi să nu înregistreze audio şi/sau video activităţile din 

timpul programului şcolar fără acordul cadrului didactic sau a conducerii unității de învățământ; 

w) să nu folosească accesul la internet de pe calculatoarele unității de învățământ pentru alte scopuri decât acela de a 

obține informații necesare documentării/ aplicațiilor la orele de curs; 
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x) să fie prezenți la orele de educație fizică și sport, purtând încălțăminte adecvată pentru sălile de sport, chiar dacă sunt 

scutiți de efort fizic, 

y) să nu lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unității de învățământ; 

z) să efectueze serviciul pe școală, conform graficului de desfășurare întocmit de responsabilul comisiei, cu res-

pectarea prevederilor R.O.F.U.Î.P. – 2015, și aprobat de directorul unității de învățământ. 
 

Art. 102 Alte obligații ale elevilor care frecventează cursurile Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău: 

a) să aibă la orele de curs, manualele, caietele şi rechizitele necesare; 

b) să acceadă la direcţiune, secretariat, cabinet medical, bibliotecă, numai în orele de program afişate.  

c) să păstreze curăţenia şcolii, începând cu sala de clasă.  

d) să nu consume produse alimentare din care rezultă resturi greu de îndepărtat (gumă de mestecat, seminţe, pufuleţi, 

floricele de porumb, chips-uri) în sala de clasă, 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. Absenţa de la această acţiune va fi urmată de scăderea notei la purtare cu un punct. 

e) să nu stea pe holuri după ce s-a sunat de intrare și să nu deranjeze orele de curs; 

f) să nu blocheze accesul din faţa Cancelariei. Comunicările pe care vor să le facă profesorilor se vor face prin interme-

diul elevilor de serviciu.  

g) să nu utilizeze toaletele sexului opus; 

h) Fixarea unor materiale cu bandă adezivă pe pereţi este strict interzisă.  

i) Se interzice jocul cu mingea şi cu bulgări de zăpadă în curtea şcolii, în sălile de clasă sau pe holurile școlii.  

j) După ultima oră, reziduurile din bănci vor fi aruncate în coşul de gunoi.  

k) Preșcolarii și elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal nu vor părăsi curtea şcolii în timpul pauzelor. 

l) În timpul pauzelor, elevii răspund de sălile de clasă și de siguranța bunurilor personale. 

m) Elevii au obligația de a nu bloca căile de acces în incinta instituției și de a nu intra/ parca în curtea școlii niciun tip de 

autovehicul. 

 

VII.2.3. Recompense și sancțiuni ale beneficiarilor 

 

Art. 103 Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se disting prin comportament exem-

plar pot primi următoarele recompense: 

a) evidențiere în fața colegilor de clasă; 

b) evidențiere, de către director, în fața colegilor de școală sau în fața Consiliului profesoral; 

c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care se menționează faptele deosebite pentru care elevul este 

evidențiat; 

d) burse de merit, de studiu, și de performanță pentru elevii de la cursurile de frecvență din învățământul preuniversitar de 

stat; 

e) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unității de învățământ ori de sponsori; 

f) premii, diplome, medalii; 

g) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din țară și din străinătate; 

h) premiul de onoare al unității de învățământ acordat șefului de promoție. 

 

Art. 104 - (1) La sfârșitul anului școlar, beneficiarii primari ai educației pot fi premiați prin acordare de diplome pentru activ i-

tatea desfășurată și/ sau rezultatele obținute. 

(2) Acordarea premiilor se face la nivelul unităților de învățământ, la propunerea învățătorului/ institutorului/ profesorului 

pentru învățământ primar, a profesorului diriginte, a Consiliului clasei sau a directorului școlii. 

(3) Elevii din învățământul gimnazial și liceal pot obține premii dacă: 

a) au obținut primele trei medii generale pe clasă și acestea nu au valori mai mici de 9 (nouă); pentru următoarele trei medii 

se pot acorda mențiuni; 

b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu; 

c) au obținut performanțe la concursuri, festivaluri, expoziții și la alte activități extrașcolare desfășurate la nivel local, jude-

țean, național, internațional; 
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d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ținută morală și civică; 

e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvență pe parcursul anului școlar; 

 

Art. 105 - (1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, 

vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora. 

(2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele: 

a) observaţia individuală; 

b) avertisment; 

c) mustrare scrisă; 

d) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ „Bani de liceu”; 

e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; 

f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală; 

g) mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii primitoare; 

h) preavizul de exmatriculare; 

i) exmatricularea. 

(3) Cu excepția observației și a avertismentului, toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/ tu-

torilor/ susținătorilor legali și elevului major. 

 

Art. 106 - (1) Pentru elevii din învățământul secundar, la fiecare 10 absențe nejustificate pe semestru din totalul orelor 

de studiu sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, nota la purtare scade cu 

câte un punct. 

(2) Elevii care au media la purtare mai mică decât 9 (nouă) în anul școlar anterior, nu pot fi admiși în unitățile de învăță-

mânt cu profil militar, confesional și pedagogic. 

 

Art. 107 - (1) Elevii care se fac vinovați de sustragerea/ deteriorarea/ distrugerea bunurilor unității de învățământ sunt obli-

gați, personal sau prin părinți, tutori sau susținători legali să acopere, în temeiul răspunderii civile delictuale pentru fapta 

proprie sau al răspunderii pentru fapta minorului, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparațiilor sau, după 

caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/ sustrase. 

(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaște, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase/ claselor. 

(3) În cazul deteriorării/ distrugerii manualelor școlare primite gratuit, elevii vinovați înlocuiesc manualul cu un exemplar 

nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu și tipului de manual. În caz contrar, elevii vor achita de cinci ori contrava-

loarea manualelor respective. 
 

VII.3. Consiliul elevilor 

 

Art. 108 - (1) În fiecare unitate de învățământ se constituie Consiliul elevilor, format din reprezentanții elevilor de la fiecare 

clasă. 

(2) Fiecare clasă își alege, prin vot secret, reprezentantul în Consiliul elevilor, o dată pe an, la începutul primului semes-

tru. 

 

Art. 109 - (1) Consiliul elevilor este structură consultativă și partener al unității de învățământ și reprezintă interese-

le elevilor din unitatea de învățământ la nivelul școlii.  

(2) Structura Consiliului elevilor este reglementată la art. 167, alin. (3) din R.O.F.U.Î.P. 

(3) Consiliul elevilor funcționează pe baza unui regulament propriu, specific Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel 

Mare”, elaborat pe baza regulamentului-cadru stabilit de Consiliul Național al Elevilor. 

(4) Legătura dintre Consiliul elevilor și corpul profesoral este stabilită prin intermediul coordonatorului pentru proiecte şi 

programe educative şcolare şi extraşcolare.  

(5) Președintele Consiliului elevilor activează în Comisia pentru Evaluare și Asigurare a Calității și poate participa, la invi-

tația scrisă a directorului unității de învățământ, la ședințele Consiliului de administrație. 

 

Art. 110 - (1) Principalele atribuțiile Consiliului elevilor sunt precizate la art. 166 din R.O.F.U.Î.P. – 2015. 
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(2) Principalele atribuții ale președintelui Consiliului elevilor sunt precizate la art. 168, alin (4) din R.O.F.U.Î.P. – 2015. 

(3) Durata mandatului președintelui Consiliului elevilor este de maxim 2 ani. 

(4) Principalele atribuții ale vicepreședintelui Consiliului elevilor sunt precizate la art. 169, alin (1) din R.O.F.U.Î.P. – 

2015. 

(5) Durata mandatului vicepreședintelui Consiliului elevilor este de maxim 2 ani. 

(6) Principalele atribuții ale secretarului Consiliului elevilor sunt precizate la art. 170, alin (1) din R.O.F.U.Î.P. – 2015. 

(7) Durata mandatului secretarului Consiliului elevilor este de maxim 2 ani. 

(8) Întrunirile Consiliului elevilor din unitatea de învățământ se vor desfășura ori de câte ori est cazul, fiind prezidate de 

președinte/ un vicepreședinte. 

 

Art. 111 - (1) Consiliul elevilor din unitatea de învățământ are în componență departamente prevăzute în propriul regula-

ment. 

(2) Fiecare membru al Consiliului elevilor poate face parte din cel mult 2 departamente. 

(3) Membrii trebuie să respecte hotărârile adoptate de către Consiliul elevilor și să asigure, în rândul elevilor, aplicarea 

lor. 

 

VII.4. Activitatea educativă extrașcolară 

 

Art. 112 Activitatea educativă extrașcolară din unitățile de învățământ este concepută ca mediu de dezvoltare personală, ca 

modalitate de formare și întărire a culturii organizaționale a unității de învățământ și ca mijloc de îmbunătățire a motivației, 

frecvenței și performanței școlare, precum și de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor. 

 

Art. 113 - (1) Activitatea educativă extrașcolară se desfășoară în afara orelor de curs, atât în incinta unității de învățământ 

cât și în afara acesteia, și poate fi proiectată atât la nivelul grupei/ clasei de către educatoare/ învățător/ profesorul diriginte, 

cât și la nivelul unității de învățământ de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare. 

(2) Activitățile educative extrașcolare desfășurate în Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” pot fi: culturale, civ i-

ce, artistice, tehnice, aplicative, științifice, sportive, turistice, de educație rutieră, antreprenoriale, pentru protecție civilă, de 

educație pentru sănătate și de voluntariat. 

(3) Activitățile educative extrașcolare pot consta în: proiecte și programe, concursuri, festivaluri, expoziții, campanii, 

schimburi culturale, excursii, serbări, expediții, școli, tabere tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de 

studiu, vizite, ateliere deschise etc. 

 

Art. 114 - (1) Evaluarea activității educative extrașcolare derulată la nivelul Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” 

Bacău este realizată, anual, de către coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare. 

(2) Raportul anual privind activitatea educativă școlară și extrașcolară derulată la nivelul unității de învățământ este pre-

zentat și dezbătut în Consiliul profesoral, aprobat în Consiliul de administrație, fiind inclus în raportul anual privind calitatea 

educației în Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău. 

 

VII.5. Evaluarea beneficiarilor 

VII.5.1. Evaluarea rezultatelor învățării. Încheierea situației școlare 

 

Art. 115 - (1) Evaluarea are ca scop orientarea și optimizarea învățării. 

(2) Evaluarea se concentrează pe competențe, oferă feed-back real elevilor și stă la baza planurilor individuale de învă-

țare. 

(3) Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează în mod ritmic, conform legii. 

(4) 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 preșcolarilor/ elevilor cu ritm lent de învăţare sau cu alte dificultăţi în dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor și 
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în formarea și dezvoltarea atitudinilor;  

d) stimularea pregătirii preșcolarilor/ elevilor capabili de performanţă înaltă. 

(5) La sfârșitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării 

precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor față de învățare ale copilului, realizată pe parcursul întregului an școlar, se 

finalizează prin completarea unui raport, de către cadrul didactic al clasei, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al 

ministrului educației naționale. 

 

Art. 116 - (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârsta şi particularităţile psihopedagogice ale elevilor şi 

de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi: 

a) chestionări orale; 

b) lucrări scrise;  

c) activităţi practice;  

d) referate şi proiecte;  

e) portofolii; 

f) probe practice; 

g) alte instrumente stabilite de catedrele/ comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate de M.E.N. şi de Inspecto-

ratul Şcolar Judeţean Bacău. 

(2) În învățământul primar, la clasele I-IV și în cel secundar, elevii vor avea la fiecare disciplină, cu excepția celor pre-

ponderent practice, cel puțin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru. 

(3) Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip și lucrările semestriale scrise (tezele) se elaborează pe baza 

cerințelor didactico-metodologice stabilite de programele școlare în vigoare. 

 

Art. 117 - (1) În învățământul secundar, evaluările se concretizează, prin note de la 10 la 1. 

(2) În clasele din învăţământul primar, la clasele I – IV, aprecierea rezultatelor elevilor se face prin calificative (F.B. - 

Foarte bine, B. - Bine, S. - Suficient, I. – Insuficient) sau prin alte forme de apreciere, respectând reglementările Ministerului 

Educaţiei Naționale.  

(3) Elevii din clasa pregătitoare nu primesc calificative; evaluarea se concretizează în aprecieri descriptive privind dez-

voltarea copilului. 

(4) Pentru preșcolari evaluarea se concretizează în aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului. 

(5) Notele/ calificativele acordate se comunică, în mod obligatoriu, elevilor, se trec în catalog, cu cerneală al-

bastră, şi în carnetul de elev de către profesorul/ învățătorul care le acordă.  

(6) La clasa pregătitoare, rezultatele evaluării sunt consemnate în Raportul anual de evaluare; în ciclul preșcolar, rezul-

tatele evaluării sunt consemnate în caietul de observații. 

(7) Numărul de calificative/ note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota 

de la lucrarea scrisă semestrială (teză), după caz, trebuie să fie cel puțin egal cu numărul săptămânal de ore de 

curs prevăzut în planul de învățământ. Fac excepție disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul 

minim de calificative/ note este de două. 

(8) Elevul aflat în situație de corigență va avea cu cel puțin un calificativ/ o notă în plus față de numărul de calificative/ 

note prevăzute la alin. (7), ultimul calificativ/ ultima notă fiind acordat/ ă, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestru-

lui, cu condiția ca acesta să fie prezent la ore. 

(9) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată acestui scop și se 

trec în catalog.  

(10) Lista disciplinelor la care se susţin lucrări de evaluare semestriale (teze) se stabilește de M.E.N. 

(11) Tezele se păstrează în şcoală până la sfârşitul anului şcolar şi pot fi consultate de părinţii elevilor în prezenţa profe-

sorului care predă disciplina respectivă. 

(12) Nota 1 se acordă numai în caz de fraudă (copiat, sustragere, şoptit etc.).  

(13) Comportamentul elevilor nu va afecta notarea la disciplinele de studiu, ci numai nota la Purtare. 

(14) În zilele cu lucrări scrise semestriale (teze) nu se dau elevilor extemporale, sau alte probe de evaluare scrise. 

 

Art. 118 - (1) La sfârşitul fiecărui semestru, cadrele didactice au obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor cu respecta-

rea prevederilor din regulamentele școlare. 
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(2) La sfârşitul fiecărui semestru, profesorul diriginte/ învățătorul consultă Consiliul clasei pentru elaborarea aprecierilor 

asupra situației şcolare. 

 

Art. 119 - (1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială se calculează din numărul de note prevăzut de regulamente-

le școlare. 

(2) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, fără teză, calculată cu două zecima-

le exacte, fără rotunjire.  

(3) La disciplinele de studiu la care nu se susține teză, media semestrială se calculează prin rotunjirea mediei de la eva-

luarea periodică la numărul întreg cel mai apropiat. La 50 de sutimi rotunjirea se face în favoarea elevului. (de ex. media 

9,49 nu devine 10,00)  

(4) La disciplinele de studiu la care se susține teză, media semestrială se calculează astfel: „Media semestrială = 

(3M+T)/4”, unde „M” reprezintă media la evaluarea periodică, iar „T” reprezintă 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.  

(6) La disciplina de învăţământ educaţie fizică şi sport, media anuală/ calificativul se poate încheia şi cu media/ califica-

tivul de pe un singur semestru, dacă elevul a fost „scutit medical” pe celălalt semestru, aceasta devenind medie anuală. 

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

 

Art. 120 - (1) La clasele I-IV se stabilesc calificative semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu.  

 (2) Pentru clasele menţionate la alin. (1), calificativul semestrial la fiecare disciplină se stabileşte astfel: se aleg două 

calificative cu frecvenţa cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, în perioadele de recapitulare şi de conso-

lidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă, cadrul didactic optează pentru unul dintre cele două 

calificative.  

 (3) Pentru clasele menţionate la alin. (1), calificativul anual la fiecare disciplină este dat de unul dintre calificativele se-

mestriale 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.  

(4) Pentru elevii din clasa pregătitoare se va întocmi, în conformitate cu metodologia M.E.N., Raportul de evaluare a 

dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacității și atitudinilor de 

învățare la finalul clasei pregătitoare.  

 

Art. 121 Mediile/ calificativele semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu se consemnează în catalog, cu 

cerneală roșie, de către cadrul didactic care a predat disciplina respectivă, iar mediile/ calificativele la purtare de 

către profesorul diriginte/ învățător. 

 

Art. 122 - (1) Elevii scutiți de efort fizic au obligația de a fi prezenți la orele de educație fizică și sport. Acestor elevi 

nu li acordă calificative/ note și nu li se încheie media la această disciplină în semestrul sau în anul în care sunt scutiți medi-

cal. 

(2) Pentru elevii scutiți medical, profesorul de educație fizică și sport va consemna în catalog, la rubrica respectivă. „scu-

tit medical în semestrul …” sau „scutit medical în anul școlar …”, specificând totodată documentul medical, numărul 

și data eliberării acestuia. Documentul medical va fi atașat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul unității de 

învățământ. 

(3) Elevii scutiți medical, semestrial sau anual, nu sunt obligați să vină în echipament sportiv la orele de educație 

fizică și sport, dar trebuie să aibă încălțăminte adecvată pentru sălile de sport. Absențele la aceste ore se consem-

nează în catalog. 

(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică și sport, cadrul didactic le poate 

atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea 
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scorului etc. În funcție de resursele unităților de învățământ, elevii scutiți medical pot beneficia, în timpul orelor de sport, de 

un program special de gimnastică medicală, potrivit afecțiunilor diagnosticate. 

 

Art. 123 - (1) Elevii pot să nu frecventeze orele de religie. Situația școlară anuală se încheie fără disciplina religie. 

(2) În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile necesare pen-

tru frecventare orelor la această disciplină. 

 (3) Elevilor aflați în situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) li se vor asigura activități educaționale alternative în cadrul unității 

de învățământ, stabilite prin hotărârea Consiliului de administrație. 

 

Art. 124 - (1) Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârşitul anului şcolar, obţin la fiecare disciplină de studiu cel puţin 

media anuală 5,00/ calificativul SUFICIENT, iar la purtare media anuală 6,00/ calificativul SUFICIENT.  

(2) Elevii liceelor pedagogice care obțin la purtare, media anuală mai mică de 8, nu mai pot continua studiile la 

aceste profiluri. Acești elevi sunt obligați să se transfere, pentru anul școlar următor, la alte profiluri. 

 

Art. 125 Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una sau mai 

multe discipline de studiu din următoarele motive: 

a) au absentat, motivat sau nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore prevăzut într-un semestru la disciplinele respec-

tive, 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 profes ionale, 

cultural-artistice şi sportive, interne sau internaţionale;  

c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate recunoscută de M.E.N.;  

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

e) nu au un număr suficient de calificative/ note, necesar pentru încheierea mediei/ mediilor sau nu au calificativele/ mediile 

semestriale ori anuale la disciplinele respective, consemnate în catalog de către cadrul didactic, din alte motive decât cele 

de mai sus. 

 
Art. 126 - (1) Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară în primele patru săptămâni de la reveni-

rea la școală, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 
(2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al II-lea sau declarați amânaţi anual se face într-o perioa-

dă stabilită de conducerea unităţii de învăţământ, înaintea sesiunii de corigenţe. Elevii amânaţi, care nu promovează la una 

sau două discipline de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situației școlare a elevilor amânați, se pot prezenta la 

sesiunea de examene de corigenţe. 

 

Art. 127 - (1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care obţin medii anuale sub 5,00/ calificativul INSUFICIENT la cel mult două 

discipline de studiu, precum şi elevii amânaţi care nu promovează examenul de încheiere a situaţiei şcolare. 

(2) Pentru elevii corigenţi se organizează, anual, o singură sesiune de examene de corigență, într-o perioadă stabilită de 

M.E.N. 

 

Art. 128 - (1) Sunt declaraţi repetenţi: 

a) elevii care au obţinut medii anuale sub 5,00/ calificativul INSUFICIENT la mai mult de două discipline de învăţământ 

care se finalizează la sfârșitul anului școlar; 

b) elevii care au obţinut la purtare media anuală mai mică de 6,00/ calificativul INSUFICIENT;  

c) elevii corigenți care nu se prezintă la sesiunea de examene de corigență sau care nu promovează examenul la toate 

disciplinele la care se află în situație de corigență; 

d) elevii amânați care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situației școlare la cel puțin o disciplină; 

e) elevii exmatriculați, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele școlare „Repetent prin exmatriculare, 

cu drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ sau în altă unitate de învățământ”, respectiv „fără drept de în-

scriere în nici o unitate de învățământ pentru o perioadă de 3 ani”. 

(2) În învăţământul primar, repetenţia apare numai după finalizarea ciclului de achiziţii fundamentale (clasa a II-a). Elevii 

care, la finalizarea clasei pregătitoare/ clasei I, au manifestat dificultăți de învățare, vor rămâne în colectivele în care au 

învăţat şi vor intra, pe parcursul anului școlar următor, într-un program de remediere/ recuperare şcolară, realizat de învăţă-
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torul clasei, împreună cu un specialist de la C.J.R.A.E. 

 

Art. 129 - (1) Elevii declarați repetenți se pot înscrie în anul școlar următor în clasa pe care o repetă, la aceeași unitate de 

învățământ, inclusiv cu depășirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de lege, sau se pot transfera la altă unitate de 

învățământ. 

(2) Pentru elevii din învățământul secundar superior declarați repetenți la sfârșitul primului an de studiu, reînscrierea se 

poate face și peste cifra de școlarizare aprobată. 

(3) În ciclul superior al liceului, elevii se pot afla în situația de repetenție de cel mult două ori. Anul de studiu se poate re-

peta o singură dată. 

(4) Continuarea studiilor de către elevii din ciclul superior al liceului, care repetă a doua oară un an școlar sau care se 

află în stare de repetenție pentru a treia oară, se poate realiza în învățământul cu frecvență redusă. În situația în care elevii 

din învățământul secundar superior nu au împlinit 18 ani rămân în învățământul cu frecvență zi. 

 

Art. 130 - (1) După încheierea sesiunii de corigență, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de învățământ au 

dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se acordă de către director în cazuri justificate, o singură dată. 

(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unității de învățământ, în termen de 24 de ore de la afișarea re-

zultatelor examenului de corigență. 

(3) Reexaminarea se desfășoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de data începerii 

cursurilor noului an școlar. 

(4) Comisia de reexaminare se numește de către director și este formată din alte cadre didactice decât cele care au fă-

cut examinarea. 

 

Art. 131 - (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.N. a studiilor urmate în străinătate şi 

după susţinerea examenelor de diferenţe stabilite în cadrul procedurii de echivalare. 

(2) Elevii menționați la alin. (1) vor fi înscriși ca audienți până la finalizarea procedurii de echivalare, indiferent de mo-

mentul în care părintele/ tutorele/ susținătorul legal solicită școlarizarea. 

(3) Activitatea elevilor audienți se înregistrează în cataloage provizorii, toate mențiunile privind școlarizarea (evaluări, 

frecvență) urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea procedurii de echivalare a studiilor parcurse în străi-

nătate și după promovarea eventualelor examene de diferență. 

 

Art. 132 - (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 discipli-

nele de învăţământ neechivalate de M.E.N., cu respectare prevederilor legale privind procedura de recunoaștere și echiva-

lare a studiilor. 

 

Art. 133 - (1) Consiliul profesoral, în şedinţa de încheiere a cursurilor semestriale şi anuale, validează situația școlară a 

elevilor, iar secretarul consiliului o consemnează în procesul-verbal, menţionându-se numărul elevilor promovați, numele 

elevilor corigenţi, repetenţi, amânaţi, exmatriculaţi, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00, respectiv 

mai mici de 8,00 pentru elevii de la profilul pedagogic. 

(2) Situaţia şcolară a elevilor corigenţi, amânaţi sau repetenţi, precum și programul de desfășurare a examenelor de co-

rigență sau perioada de încheiere a situației se comunică, în scris, părinţilor/ tutorilor/ susținătorilor legali, de către profeso-

rul diriginte/ învățător în cel mult 10 zile de la încheierea fiecărui semestru/ an şcolar.  

 

VII.5.2. Examenele organizate la nivelul unității de învățământ 

 

Art. 134 - (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;  
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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 permisă în următoarele situaţii particulare:  

a) pentru formarea claselor cu studiul intensiv de limba engleză/ franceză. În acest caz, testările vor viza verificarea nivelu-

lui 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 organiza o acţiune de selectare a candidaţilor, printr-un 

test scris, la două discipline: Limba română şi Matematică.  

(3) Se interzice organizarea unor examinări în vederea înscrierii elevilor în clasa I din învățământul primar. Examinarea 

de specialitate se va face numai în instituția în care părintele, tutorele sau susținătorul legal decide înscrierea copilului în 

clasa I, respectiv clasa pregătitoare, înainte de vârsta stabilită prin lege și se realizează de către C.J.R.A.E. 

 

Art. 135 - (1) M.E.N. 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 învăţământ la alta are loc în vacanţele 

şcolare.  

(4) La examenele de diferenţă pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de învăţământ la alta, nu se acordă re-

examinare. 

 

Art. 136 - (1) Pentru desfășurarea examenelor există 3 tipuri de probe: scrise, orale și practice, după caz. La toate exame-

nele se susțin, de regulă, două din cele trei probe – proba scrisă și proba orală. 

(2) Directorul unității de învățământ stabilește, prin decizie, în baza hotărârii Consiliului de administrație, componența 

comisiilor și datele de desfășurare a examenelor.  

(3) Sesiunea de corigențe are un președinte și câte 2 cadre didactice examinatoare pentru fiecare comisie de disciplină. 

Comisia este responsabilă de realizarea subiectelor. 

(4) La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeași specialitate sau de specialitate înrud i-

tă. 

(5) Pentru examinarea elevilor corigenţi unul dintre profesori este cel care a predat elevului disciplina de învăţământ în 

timpul anului şcolar. În absenţa temeinic motivată a acestuia, examinarea se face de către un alt profesor de spec ialitate din 

şcoală, numit de directorul unităţii de învăţământ, sau de către un profesor de la o altă unitate de învăţământ, numit de 

inspectorul şcolar general, la solicitarea directorului unităţii de învăţământ. Dacă directorul unităţii de învăţământ 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. 
 

Art. 137 - (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 transcrierii 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 var iantă, 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 

conține două subiecte. Elevul poate schimba de cel mult două ori biletul de examen. Fiecare schimbare atrage scăderea 

notei acordate de către fiecare examinator, cu câte un punct.  

(3) Fiecare profesor examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă susţinută de acesta. Notele de la probele 

orale sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi fracţionare. Media aritmetică a notelor acordate la cele două probe, ro-

tunjită la nota întreagă cea mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigenţă acordată de profesorul examina-

tor; fracţiunile de 50 sutimi se rotunjesc în favoarea elevului.  

(4) Media elevului la examenul de corigenţă este media aritmetică, nerotunjită, a celor două note finale acordate de cei 

doi examinatori. Între notele finale acordate de cei doi examinatori nu se acceptă o diferenţă mai mare de un punct. În caz 

contrar, medierea o face preşedintele comisiei.  

(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 
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examenul de corigenţă se stabileşte de comun acord între cei doi examinatori. În cazul unei neconcordanţe, preşedintele 

are drept de decizie, pentru stabilirea calificativului final al elevului la acest examen.  

 

Art. 138 - (1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina de examen dacă obţine cel puţin media 5,00/ calificativul 

SUFIECIENT. 

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

media 5,00/ calificativul SUFICIENT.  

(3) La examenul de corigenţă, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amânaţi anual şi la examenul de dife-

renţă care echivalează o disciplină studiată un an şcolar complet, media obținută constituie media anuală a disciplinei res-

pective 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 obținută constituie media semestrială a elevului la 

disciplina respectivă.  

 

Art. 139 Elevii corigenţi sau amânaţi care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite cu acte, în cel mult 

7 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinaţi la o dată ulterioară, stabilită de Consiliul de administrație, dar nu mai 

târziu de începutul noului an şcolar. În situaţii excepţionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu 

acte, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău poate aproba susţinerea examenului şi după începerea anului şcolar 

 

Art. 140 - (1) Rezultatele obţinute la examenele de încheiere a situaţiei, la examenele pentru elevii amânaţi şi la examenele 

de corigenţă, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în catalogul de examen de către profesorii examinatori şi se 

trec în catalogul clasei de către secretarul șef/ secretarul unității de învățământ, în termen de maximum cinci zile de la afişa-

rea rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar. 

(2) Rezultatele obţinute de elevi la examenele de diferenţă se consemnează în catalogul de examen, de către cadrele 

didactice examinatoare, iar în registrul matricol şi în catalogul clasei (de către secretarul șef/ secretarul unității de învăță-

mânt), 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 comisi-

ei, 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) Lucrările scrise şi foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în arhiva unităţii de învăţă-

mânt timp de un an. 

(6) Rezultatul la examenele de corigenţă şi la examenele de încheiere a situaţiei pentru elevii amânaţi, precum şi situa-

ţia 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.  

 

Art. 141 După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei, de corigenţă sau de reexaminare, dirigintele con-

semnează în catalog situaţia şcolară a elevilor care au participat la aceste examene. 

 

VII.6. Transferul beneficiarilor 

 

Art. 142 - (1) 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 spe-

cializare la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile R.O.F.U.Î.P. – 2015 și ale Regulamentu-

lui de ordine interioară al unităţilor de învăţământ la care se face transferul.  

(2) Transferul elevilor se face cu aprobarea Consiliului de administraţie al unității de învățământ la care se solici-

tă transferul și cu avizul Consiliului de administrație de la care se transferă. 

 

Art. 143 - Elevii se pot transfera, păstrând forma de învăţământ, astfel: 

(1) în aceeaşi unitate de învăţământ, de la o clasă la alta cu aceeaşi specializare, în limita efectivelor maxime de 
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elevi la clasă, în următoarele condiţii:  

a) transferul se poate efectua numai înainte de începerea anului şcolar;  

b) elevul să nu fi fost/ să nu fie 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 mică 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 intersemestrială;  

b) media la purtare să fie 10;  

c) media de promovare a anului anterior să fie cel puţin egală cu cea mai mică medie de promovare obținută 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 maxime de elevi la clasă, în 

baza R.O.F.U.Î.P. - 2015, 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 cunoştințelor la 2 discipline, specifice specializării (de ex. pentru specializarea Mate-

matică – Informatică testul se va susține la disciplinele Matematică și Informatică).  

(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.  

 

Art. 144. Nepromovarea unuia dintre examenele de diferenţă anulează dreptul la transfer. Şcoala de la care elevul a solici-

tat transferul este obligată să-l reprimească. 

 

Art. 145 Gemenii, tripleții etc. se pot transfera în clasa celui cu media mai mare, sau invers, la cererea părintelui/ tutorelui/ 

susținătorului legal sau la cererea acestora, dacă sunt majori, cu aprobarea directorului unității de învățământ. 

 

Art. 146 După aprobarea transferului, şcoala primitoare este obligată să solicite situaţia şcolară a elevului în termen de cinci 

zile lucrătoare. Şcoala de la care se transferă elevul, este obligată să trimită situaţia şcolară în termen de 10 zile lucrătoare 

de la primirea solicitării. Elevul nu se înscrie în catalog până la primirea situaţiei şcolare de către şcoala la care s-a transfe-

rat, elevul transferat participă la cursuri în calitate de audient. 

 

CAPITOLUL VIII. EVALUAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Art. 147 Evaluarea instituțională se realizează în conformitate cu prevederile legale, în două forme fundamentale: 

a) inspecția de evaluare instituțională a unităților de învățământ; 

b) evaluarea internă și externă a calității educației. 

 

Art. 148 - (1) Inspecția de evaluare instituțională a unităților de învățământ reprezintă o activitate de evaluare generală a 

performanțelor diferitelor categorii de unități de învățământ, prin raportare explicită la politicile educaționale, la scopurile și  

obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate în funcționarea acestora. 

(2) Inspecția de evaluare instituțională se realizează de către I.S.J. și M.E.N., prin inspecția școlară generală a unităților 

de învățământ, în conformitate cu prevederile Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ, elaborat de M.E.N. 

(3) Conducerea unităților de învățământ și personalul didactic nu poate refuza inspecția școlară, cu excepția situațiilor în 

care din cauze obiective probate cu acte doveditoare aceștia nu-și pot desfășura activitățile profesionale curente. 
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VIII.1. Evaluarea internă a calității educației 

 

Art. 149 Evaluarea internă se realizează potrivit legislației în domeniul asigurării calității în învățământul preuniversitar. 

 

Art. 150 - (1) La nivelul unității de învățământ se constituie anual Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC), 

care își desfășoară activitatea în baza unui regulament propriu, elaborat în conformitate cu prevederile legale. 

(2) Componența, atribuțiile și responsabilitățile C.E.A.C. sunt realizate în conformitate cu prevederile legale. (Anexa 11) 

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

Preuniversitar (ARACIP) sau a M.E.N. se va baza pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea şcolară.  

 

VIII.2. Evaluarea externă a calității educației 

 

Art. 151 - (1) Evaluarea externă a calității educației în învățământ vizează evaluarea instituțională în vederea autor izării, 

acreditării și evaluării periodice a unităților de învățământ și este realizată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii 

în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), în conformitate cu prevederile legale. 

(2) Unitățile de învățământ se supun procesului de evaluare și acreditare, în condițiile legii. 

 

CAPITOLUL IX. PARTENERII EDUCAȚIONALI 

IX.1. Drepturile părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 

 

Art. 152 - Drepturile beneficiarilor indirecți - părinți, tutori sau susținători legali – sunt menționate la art. 238, 239, 240, 

241, 242 din R.O.F.U.Î.P. – 2015. 

 

IX.2. Îndatoririle părinților, tutorilor sau susținătorilor legali 

 

Art. 152 Beneficiarul indirect – părintele/ tutorele/ susținătorul legal – al copilului/ elevului are următoarele îndatoriri: 

a) să-şi asume responsabilitatea promovării în educaţia copilului/ elevului a principiilor, valorilor şi normelor de conduită 

susţinute de şcoala la care este înscris; 

b) să nu se angreneze în afirmaţii defăimătoare la adresa şcolii, a cadrelor didactice şi a altor elevi; 

c) să trateze cu respect și considerație instituția de învățământ și pe reprezentanții ei și să nu agreseze fizic, psihic, verbal 

personalul unității de învățământ. 

d) să asigure frecvenţa școlară zilnică și să ia măsuri pentru școlarizarea copilului/ elevului, până la finalizarea studiilor; 

nerespectarea acestei obligații va fi sancționată conform art. 243, alin. (2) și (3) din R.O.F.U.Î.P. – 2015; 

e) să prezinte documentele medicale solicitate, la înscrierea copilului/ elevului în unitatea de învățământ, în vederea menți-

nerii unui climat sănătos la nivel de clasă și evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți elevi din colectivitate/ unita-

tea de învățământ; 

f) să asigure purtarea ţinutei vestimentare și al semnului distinctiv al unității de învățământ (cravata de culoare bleumarin 

cu sigla aurie a Colegiului) de către copil/ elev la cursuri, conform R.O.F.U.Î.P. (art. 76) şi R.O.I. şi să informeze şcoala 

de îndată ce se impune absenţa acestuia de la program; 

g) să informeze şcoala cu privire la orice aspect, care poate contribui la îmbunătăţirea situaţiei şcolare/ sociale a copilului; 

h) ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu educatoarea/ învățătorul/ profesorul diriginte pentru a cunoaște evoluția 

copilului/ elevului; Profesorul diriginte/ învățătorul/ educatoarea stabilește o oră săptămână pentru întâlnirea cu 

părinții/ tutorii/ susținătorii legali pentru prezentarea și discutarea situației la învățătură, alte probleme educați-

onale sau comportamentale specifice. Planificarea orelor dedicate întâlnirilor cu părinții se aprobă de către di-

rector, se comunică elevilor și părinților și se afișează la avizierul școlii. 

i) să asigure păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, învățător/ profesor diriginte și de Cons i-

liul clasei;  
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j) să acopere toate cheltuielile materiale ocazionate de sustragerea/ deteriorarea/ distrugerea bunurilor din patrimoniul 

școlii, cauzate de copil/ elev, conform prevederilor art. 162 și art. 243, alin. (6) din R.O.F.U.Î.P. – 2015.; 

k) să îşi asume, împreună cu copilul/ elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului, desfăşurată în afara şcolii, dar 

care ar putea prejudicia prestigiul acesteia; 

l) să respecte prevederile R.O.F.U.Î.P. – 2015 și R.O.I. al Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău. 

 

IX.3. Adunarea generală a părinților 

 

Art.153 - (1) Adunarea generală a părinților este constituită din toți beneficiarii indirecți (părinți, tutori, susținători legali) ai 

copiilor de grupă/ elevilor de la clasă. 

(2) Adunarea generală a părinților își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile art. 246 și art. 247 din 

R.O.F.U.Î.P. – 2015. 

 

IX.4. Comitetul de părinți 

 

Art. 154 - (1) Comitetul de părinţi se alege, prin majoritate simplă de voturi, în fiecare an, în adunarea generală a părinţilor, 

convocată de profesorul diriginte/învățător/ educatoare, 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 se compune din trei persoane: un preşedinte și doi membri.  

(4)  Comitetul de părinţi reprezintă interesele părinţilor elevilor clasei în adunarea generală a părinţilor pe şcoală, în 

Consiliul reprezentativ al părinţilor, în Consiliul profesoral, în Consiliul clasei și în relațiile cu echipa managerială. 

 

Art. 155 Principalele atribuții ale Comitetului de părinţi sunt menționate la art. 249 și art. 251 din R.O.F.U.Î.P. – 2015. 

 

IX.5. Consiliul reprezentativ al părinților/ Asociația de părinți PROPEDAGOGIC 

 

Art. 156 - (1) La nivelul unității de învățământ funcționează Consiliul reprezentativ al părinților/ Asociația de părinți 

PROPEDAGOGIC. 

(2) Consiliul reprezentativ al părinților din Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău se compune din preșe-

dinții Comitetelor de părinți. 

(3) Asociația de părinți PROPEDAGOGIC a fost înființată și își desfășoară activitatea cu respectarea legislației în vigoa-

re.  

 

Art. 157 - (1) Principalele atribuții ale Consiliului reprezentativ al părinţilor sunt menționate la art. 254 și art. 255 din 

R.O.F.U.Î.P. – 2015 

(2) Scopul, obiectul de activitate, organizarea, precum și drepturile și obligațiile membrilor sunt precizate în Statutul Aso-

ciației de părinți PROPEDAGOGIC: 

 

IX.6. Contractul educațional 

 

Art. 158 - (1) Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău, în calitate de furnizor de educație, încheie, prin repre-

zentantul său legal, director, doamna profesoară Daniela Bejan, cu beneficiarii indirecți – părinții, tutorii sau susținătorii legali 

– ai copilului/ elevului și cu beneficiarii direcți ai educației – copii și elevii (cu condiția să aibă 14 ani împliniți), în momentul 

înscrierii acestora din urmă în registrul unic matricol, un contract educațional în care sunt înscrise drepturile și obligațiile ce 

revin părților. 

(2) Modelul contractului educațional este prezentat în Anexa 16. 

(3) Contractul educațional este valabil pe durata unui nivel de şcolarizare al copilului/ elevului în unitatea de învăţământ. 

(4) Eventualele modificări, cauzate de schimbări ale prevederilor legale în vigoare la momentul semnării contractului, se 

pot realiza printr-un act adițional acceptat de ambele părți și care se anexează contractului educațional. 
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(5) Contractul educațional se încheie în două exemplare, în original, câte unul pentru fiecare parte, și își produce efecte-

le de la data semnării. 

(6) Consiliul de administrație monitorizează modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractul educațional. 

(7) Comitetul de părinți al clasei urmărește modul de îndeplinire a obligațiilor prevăzute în contractul educațional de către 

fiecare părinte, tutore sau susținător legal și adoptă măsurile care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în do-

cument. 

 

CAPITOLUL X. DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 159 Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau a oricărui alt fond destinat derulării examenelor/ evaluărilor 

naționale. 

 

Art. 160 În unitatea de învățământ, fumatul este interzis, conform prevederilor legislației în vigoare. 

 
Art. 161 - (1) Prezentul Regulament se completează cu dispoziţiile legale prevăzute de R.O.F.U.Î.P., aprobat prin ordin al 

ministrului educației naționale nr. 5115 din 15.12.2014 și publicat în M.O. nr. 23 bis din 13.01.2015. 

(2) Regulamentul de ordine interioară se completează și cu Anexele 1-17, care fac parte integrantă din prezentul regu-

lament. 

 

Art. 162 - (1) Regulamentul de ordine interioară va fi depus la bibliotecă în 3 (trei) exemplare pentru consultare și conforma-

re. 

(2) Regulamentul de ordine interioară va fi prelucrat elevilor în orele de consiliere și va fi adus la cunoștința părinți-

lor/reprezentanților legali sub semnătura ambelor părți. 

 

Art. 163 La data intrării în vigoare a prezentului regulament, se abrogă Regulamentul de ordine interioară, aprobat în ședin-

ța C.A. din 11.09.2014. 
 
 

 
Director, Director adjunct, 

 
prof. Daniela BEJAN prof. dr. Elena – Lavinia Băisan 

 
prof. Florin Lazăr 
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ANEXE 
ANEXA 1 

 

Date de identificare ale unității de învățământ 

 

Unitatea de 

învățământ: 
COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „ŞTEFAN CEL MARE” 

Localitate/ 

Județ: 

BACĂU 

BACĂU 

Adresa: Strada SPIRU HARET, nr. 6  

Cod poștal: 600 114 

Telefon/ Fax: 0234 - 570582 

Web-site: www.pedagogicbacau.ro  

E-mail: secretariatpedagogicbacau@gmail.com  

N
iv

el
ur

i d
e 

în
vă

ță
m

ân
t/ 

S
pe

ci
al

iz
ăr

i: 

1. Preșcolar (program normal şi program prelungit: grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare); 

2. Primar (clasa pregătitoare, clasele I – IV); 

3. Secundar inferior – Gimnaziu (clasele V – VIII); 

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

4.1. filieră teoretică – profil real, specializări: Matematică – Informatică; 

                                                                      Științe ale Naturii. 

4.2. filieră teoretică – profil umanist, specializări: Științe sociale; 

                                                                              Filologie intensiv engleză; 

                                                                              Filologie. 

4.3. filieră vocațională – profil pedagogic, specializare: Învățător – educatoare. 

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

5.1. filieră teoretică – profil real, specializări: Matematică – Informatică; 

                                                                      Științe ale Naturii. 

5.2. filieră teoretică – profil umanist, specializări: Științe sociale; 

                                                                              Filologie intensiv engleză; 

                                                                             Filologie intensiv franceză. 

5.3. filieră vocațională – profil pedagogic, specializare: Învățător – educatoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.pedagogicbacau.ro/
mailto:secretariatpedagogicbacau@gmail.com


Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău 
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ, an școlar 2014 - 2015 

 
38 

 

ANEXA 2 

 

Organigrama Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău 
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ANEXA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 NIVEL LICEAL  

Nr. crt. CLASA SALA ETAJ DIRIGINTE 

1. IX A A 15 ETAJ I prof. dr. Nistor Dorel 

2. IX B B 16 ETAJ II prof. Șerban Elena – Adina 

3. IX C B 10 ETAJ I prof. Onofrei Gabriela 

4. IX D B 19 ETAJ II prof. Panait Mircea – Călin  

5 IX E B 17 ETAJ II prof. Chirica Mihaela 

6. IX F A 16 ETAJ I prof. Adochiței Liliana 

7. IX G A 14 ETAJ I prof. Țuțu Izabela – Valentina 

8. IX H B 5 PARTER prof. Băncilă Gheorghe 

9. X A B 6 PARTER prof. Paraschiv – Gora Marinela 

10. X B B 14 ETAJ II prof. Panaite Mihaela 

11. X C A 1/ Cabinet de muzică PARTER prof. Cărare Nicoleta – Cristina  

12. X D B 9 ETAJ I prof. Iosub Maricica  

13. X E B 4 PARTER prof. dr. Solomon Lăcrămioara – Paula  

14. X F B 7 ETAJ I prof. Bârjovanu Gabriela – Adriana 

15. X G B 2 PARTER prof. Ursache Cristina 

16. XI A B 12 ETAJ I prof. Berza Sonia 

17. XI B B 18 ETAJ II prof. Ivanciuc Carmen – Laura  

18. XI C B 8 ETAJ I prof. Murariu Tănăsache Ana Cezara 

19. XI D B 11 ETAJ I prof. Bitire Bogdan – Ioan  

20. XI E A 3 PARTER prof. Enache Ofelia 

21. XI F A 4 PARTER prof. Papi Gabriela 

22. XI G B 13 ETAJ I prof. Bejinariu Irina – Laura 

23. XII A A 6 PARTER prof. Comănac Doina – Monica 

24. XII B B 3 PARTER prof. Toderiță Ancuța – Dana  

25. XII C A 13 ETAJ I prof. Roman Valentina 

26. XII D B 1 PARTER prof. Heisu Ancuța 

27. XII E B 15 ETAJ II prof. dr. Huiban Victoria 

28. XIIF C 13 ETAJ I prof. Avădanei Liliana 

29. XII G A 17 ETAJ I prof. Alexa Ozana – Maria  

 

 NIVEL GIMNAZIAL  

Nr. crt. CLASA SALA ETAJ DIRIGINTE 

1. V A A 11 ETAJ I prof. Roșu Mihaela 

2. V B A 10 ETAJ I prof. Bâclea Ciprieana 

3. VI A D 8 ETAJ II prof. Țornghibel Liviu 

4. VI B D 6 PARTER prof. Lefter Vasile 

5 VI C A 12 ETAJ I prof. Balaban Luminița – Maria  

6. VII A D 3 PARTER prof. dr. Crăciun Mariana 

REPARTIZAREA SĂLILOR DE CLASĂ/ GRUPELOR 

ÎN CADRUL COLEGIULUI NAŢIONAL PEDAGOGIC „ŞTEFAN CEL MARE” BACĂU 

AN ŞCOLAR 2014-2015 
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Nr. crt. CLASA SALA ETAJ DIRIGINTE 

7. VII B D 4 PARTER prof. David Anca – Maria  

8. VII C A 5 PARTER prof. Radu Ana – Maria  

9. VIII A D 1 PARTER prof. Bușteagă Marinela  

10. VIII B D 7 ETAJ I prof. Grigoroiu Costel 

 

 NIVEL PRIMAR 

Nr. crt. CLASA SALA ETAJ CADRU DIDACTIC 

1. P1_A C 8 ETAJ I înv. Copăț Natalia  

2. P2_B C 1 PARTER prof. înv. înv. Rotaru Doina 

3. I A C 12 ETAJ I prof. înv. primar Duță Monica 

4. I B C 7 ETAJ I înv. Adam Isabela – Elena 

5 I C C 11 ETAJ I prof. înv. primar Popa Nicoleta 

6. II A C 4 PARTER prof. înv. primar Gurin Ion 

7. II B C 14 ETAJ I înv. Mateeș Antoanela 

8. III A C 10 ETAJ I prof. înv. primar Hothazie Elena – Camelia 

9. III B C 6 PARTER prof. înv. primar Radu Alina Ramona 

10. III C C 2 PARTER înv. Lionte Aurica 

11. IV A C 3 PARTER înv. Palade Carmen Mihaela 

12. IV B C 5 PARTER înv. Matei Crina – Oana 

13. IV C C 9 ETAJ I prof. înv. primar Scutaru Andra 

 

 NIVEL PREȘCOLAR 

Nr. crt. GRUPA SALA ETAJ EDUCATOARE 

1. 
Grupa MICĂ 

Pr. NORMAL 
C 19 ETAJ II Bută Daniela-Elena 

2. 
Grupa MIJLOCIE 

Pr. NORMAL 
C 21 ETAJ II Chiruță Miorița 

3. 
Grupa MARE  

Pr. NORMAL 
C 15 ETAJ II Turcu Dorina  

4. 
Grupa MICĂ A 

Pr. PRELUNGIT 
C 16 ETAJ II 

Ilie Stela 

Pipă Nicoleta 

5 
Grupa MICĂ B 

Pr. PRELUNGIT 
C 20 ETAJ II 

Andrei - Măgirescu Camelia 

Tărnăuceanu Iulia 

6. 
Grupa MIJLOCIE  

Pr. PRELUNGIT 
C 18 ETAJ II 

Asiei Petronela 

Chiribău Victoria 

7. 
Grupa MARE A 

Pr. PRELUNGIT 
C 17 ETAJ II 

Vlase Aneta 

Berza Cristina 

8. 
Grupa MARE B 

Pr. PRELUNGIT 
C 22 ETAJ II 

Antonie Carmen – Elena  

Diamant Maricica 

 

             DIRECTOR,                                                                                                          DIRECTOR ADJUNCT, 

     prof. Daniela BEJAN                                                                                               prof. dr. Elena-Lavinia BĂISAN 

                                     

                                                                                                                                      prof. Florin LAZĂR 
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ANEXA 4 

 

 

 

 
 

Titlul IV – Personalul unităților de învățământ 

 

Art. 31 - (1) Competențele, responsabilitățile, drepturile și obligațiile personalului din învățământul preuniversitar sunt cele 

reglementate de legislația în vigoare. 

(2) Personalul din învățământul preuniversitar trebuie să îndeplinească condițiile de studii cerute pentru postul ocupat și 

să fie apt din punct de vedere medical. 

(3) Personalul din învățământul preuniversitar trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile pe care 

trebuie să le transmită elevilor, o vestimentație decentă și un comportament responsabil. 

(4) Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea pu-

blică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia.  

(5) Personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să agreseze ver-

bal, fizic sau emoțional elevii și/ sau colegii. 

(6) Personalul din învățământul preuniversitar are obligația de a veghea la siguranța elevilor, în incinta unității de învă-

țământ, pe parcursul desfășurării programului școlar și a activităților extracurriculare/ extrașcolare. 

(7) Personalul din învățământul preuniversitar are obligația să sesizeze, după caz, instituțiile publice de asistență socia-

lă/ educațională specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu orice încălcări a le 

drepturilor copilului/ elevului, inclusiv în legătură cu aspecte care îi afectează demnitatea, integritatea fizică și psihică. 

 

Capitolul 2. Personalul didactic 

 

Art. 39 - (1) Cadrele didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului 

educațional, cu minimum 60 de credite transferabile, pot face parte din corpul național de experți în management educațio-

nal, iar procedura și criteriile de selecție se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației naționale. 

(2) Personalul didactic are obligația de a participa la activități de formare continuă, în condițiile legii. 

 

Art. 40 Se interzice personalului didactic de predare să condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea prestației di-

dactice la clasă de obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanții legali ai acestora. Astfel de 

practici, dovedite de organele abilitate, se sancționează conform legii. 

 

Art. 41 În unitățile de învățământ se organizează permanent, pe durata desfășurării cursurilor, serviciul pe școală al cadre-

lor didactice, în zilele în care au mai puține ore de curs. Numărul și atribuțiile profesorilor de serviciu se vor stabili în funcție 

de dimensiunea perimetrului școlar, de numărul elevilor și de activitățile specifice care se organizează în unitatea de învă-

țământ. 

 

Titlul VII – Beneficiarii primari (direcți) ai învățământului preuniversitar 

Capitolul 5. Evaluarea beneficiarilor primari (direcți) ai educației 

 

Secțiunea 1 

EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII. ÎNCHEIEREA SITUAȚIEI ȘCOLARE 

 

Art. 183 Evaluarea are ca scop orientarea și optimizarea învățării. 

 

Art. 185 - (1) Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează în mod ritmic, conform legii. 

ATRIBUȚIILE CADRELOR DIDACTICE 

Extras din  

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar - 2015 
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Art. 189 - (1) Pentru nivelurile antepreșcolar și preșcolar, rezultatele evaluării se comunică și se discută cu părinții, tutorii 

sau susținătorii legali. 

(2) Calificativele/ notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog și în carnetul de elev de că-

tre cadrul didactic care le acordă. 

(4) Numărul de calificative/ note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota 

de la lucrarea scrisă semestrială (teză), după caz, trebuie să fie cel puțin egal cu numărul săptămânal de ore de 

curs prevăzut în planul de învățământ. Fac excepție disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul 

minim de calificative/ note este de două. 

(6) Elevul aflat în situație de corigență va avea cu cel puțin un calificativ/ o notă în plus față de numărul de calificative/ 

note prevăzute la alin. (4), ultimul calificativ/ ultima notă fiind acordat/ ă, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestru-

lui, cu condiția ca acesta să fie prezent la ore. 

(8) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată acestui scop și se trec 

în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în școală până la sfârșitul anului școlar. 

 

Capitolul 2. Statutul beneficiarilor primari (direcți) ai educației 

 

Secțiunea 1 

DREPTURILE BENEFICIARILOR PRIMARI (DIRECȚI) AI EDUCAȚIEI  

 

Art.121 - (2) Elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultați și să-și exprime opțiunea 

pentru disciplinele din curriculumul la decizia școlii aflate în oferta educațională a unității de învățământ, în concordanță cu 

nevoile și interesele de învățare ale elevilor, cu specificul școlii și cu nevoile comunității locale/ partenerilor economici. 

 

Art. 122 - (1) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă. 

(2) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susținătorul legal, are dreptul de a contesta rezultatele evaluării, 

solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezența elevului și a tutorelui sau a susținătorului 

legal, în termen de 5 zile de la comunicare. 

(3) În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/ părintele, tu-

torele sau susținătorul legal poate solicita, în scris, directorului unității de învățământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se 

poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice. 

(4) Pentru soluționarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de specialitate, din unitatea de 

învățământ, care nu predau la clasa respectivă și care vor reevalua lucrarea scrisă. 

(5) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. (4) este nota rezultată în urma reevaluării. În 

cazul învățământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două cadre didactice. 

(6) În cazul în care diferența dintre nota inițială, acordată de cadrul didactic de la clasă și nota acordată în urma reevalu-

ării, este mai mică de un punct, contestația este respinsă și nota acordată inițial rămâne neschimbată. În cazul în care dife-

rența dintre nota inițială și nota acordată în urma reevaluării este de cel puțin un punct, contestația este acceptată. 

(7) În cazul acceptării contestației, directorul anulează nota obținută în urma evaluării inițiale. Directorul trece nota acor-

dată în urma contestației, autentifică schimbarea prin semnătură și aplică ștampila unității de învățământ.  

(8) Calificativul sau notele obținute în urma contestației, rămân definitive. 

(9) În situația în care în unitatea de învățământ nu există alți învățători/ institutori/ profesori pentru învățământul primar 

sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnați, de către inspectoratul școlar, cadre 

didactice din învățământul primar sau profesori de specialitate din alte unități de învățământ. 

 

Art. 194 - (1) Elevii scutiți de efort fizic au obligația de a fi prezenți la orele de educație fizică și sport. Acestor elevi nu li 

acordă calificative/ note și nu li se încheie media la această disciplină în semestrul sau în anul în care sunt scutiți medical. 

(2) Pentru elevii scutiți medical, profesorul de educație fizică și sport va consemna în catalog, la rubrica respectivă. „scu-

tit medical în semestrul …” sau „scutit medical în anul școlar …”, specificând totodată documentul medical, numărul 

și data eliberării acestuia. Documentul medical va fi atașat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul unității de 

învățământ. 
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(3) Elevii scutiți medical, semestrial sau anual, nu sunt obligați să vină în echipament sportiv la orele de educație fizică și 

sport, dar trebuie să aibă încălțăminte adecvată pentru sălile de sport. Absențele la aceste ore se consemnează în catalog. 

(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică și sport, cadrul didactic le poate 

atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea 

scorului etc. În funcție de resursele unităților de învățământ, elevii scutiți medical pot beneficia, în timpul orelor de sport, de 

un program special de gimnastică medicală, potrivit afecțiunilor diagnosticate. 

 

Art. 196 - (1) Elevii pot să nu frecventeze orele de religie. Situația școlară anuală se încheie fără disciplina religie. 

(2) În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile necesare pen-

tru frecventare orelor la această disciplină. 

 (3) Elevilor aflați în situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) li se vor asigura activități educaționale alternative în cadrul unității 

de învățământ, stabilite prin hotărârea Consiliului de administrație. 

 

 
Extras din Regulamentul de ordine interioară - 2015 

Art. 117 – (1) În învățământul secundar, evaluările se concretizează, prin note de la 10 la 1. 

(2) În clasele din învăţământul primar, aprecierea rezultatelor elevilor se face prin calificative (F.B. - Foarte bine, B. - Bi-

ne, S. - Suficient, I. – Insuficient) sau prin alte forme de apreciere, respectând reglementările Ministerului Educaţiei Naționa-

le.  

(3) Elevii din clasa pregătitoare nu primesc calificative; evaluarea se concretizează în aprecieri descriptive privind dez-

voltarea copilului. 

(4) Pentru preșcolari evaluarea se concretizează în aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului. 

(5) Notele/ calificativele acordate se comunică, în mod obligatoriu, elevilor, se trec în catalog, cu cerneală albastră, şi 

în carnetul de elev de către profesorul/ învățătorul care le acordă.  

(6) La clasa pregătitoare, rezultatele evaluării sunt consemnate în Raportul anual de evaluare1; în ciclul preșcolar, rezul-

tatele evaluării sunt consemnate în caietul de observații. 

 

Art. 121 Mediile/ calificativele semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu se consemnează în catalog, cu cerneală 

roșie, de către cadrul didactic care a predat disciplina respectivă, iar mediile/ calificativele la purtare de către profesorul 

diriginte/ învățător. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacității și 

atitudinilor de învățare la finalul clasei pregătitoare.  
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ANEXA 5 

 

 

 

 

 

1. Se prezintă în unitatea şcolară la ora 730 şi îşi încheie serviciul la ora 1500.  

2. Trebuie să cunoască toate activităţile planificate pentru ziua respectivă, informându-se cu o zi înainte de la directorul 

şcolii, de la coordonatorul de programe și proiecte educative, de la afişier, de la colegul care efectuează serviciul înain-

tea sa.  

3. Ia legătura cu elevii de serviciu pe şcoală, verifică modul în care aceştia îşi cunosc atribuţiile şi le precizează sarcinile 

specifice zilei respective (vizite, activităţi în şcoală, concursuri etc.). 

4. Îşi desfăşoară activitatea în mijlocul elevilor în pauze, înainte şi după ore.  

5. Antrenează, supraveghează şi îndrumă activitatea elevilor de serviciu pentru a-şi efectua sarcinile stabilite prin Regu-

lamentul de ordine interioară.  

6. Asigură liniştea pe culoare în timpul orelor de curs şi în pauze.  

7. Ia măsuri de suplinire în cazuri excepţionale.  

8. Informează conducerea şcolii despre situaţiile deosebite care apar.  

9. Informează diriginţii despre neregulile din clasa acestora.  

10. Răspunde de securitatea cataloagelor, acestea se predau la sfârșitul programului la secretariat.  

11. Oferă relaţii, îndrumări persoanelor străine care intră în unitate.  

12. Controlează modul de păstrare şi întreţinere a tuturor spaţiilor de învăţământ.  

13. Mobilizează personalul şcolii la întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de învăţământ.  

14. Interzice intrarea în unitate a persoanelor ce pot avea asupra elevilor influenţe negative.  

15. Urmăreşte respectarea strictă a timpului afectat orelor şi pauzelor dintre acestea.  

16. Antrenează factorii responsabili din şcoală sau localitate la soluţionarea problemelor deosebite pe linie de sănătate a 

elevilor, protecţie a muncii şi P.S.I.  

17. Interzice desfăşurarea în şcoală a tuturor activităţilor nespecifice şi neadmise în şcoli: politică, comerţ, fumat, consum 

de droguri, băuturi alcoolice etc.  

18. În absenţa directorului, ia măsurile care se impun pentru a se soluţiona aspectele solicitate prin notele telefonice care 

se transmit prin alte mijloace.  

19. Controlează activitatea cantinei şi a internatului colegiului urmărind respectarea programului de la internat şi cantină 

(stabilit prin regulamente), ordinea şi curăţenia în dormitoare şi sala de mese, modul în care îţi îndeplineşte obligaţiile 

pedagogul de serviciu, elevii de serviciu şi personalul cantinei.  

20. Întocmeşte procesul-verbal de predare-primire a cataloagelor cu secretara de serviciu şi consemnează eventualele 

evenimente, activităţi culturale sau eventualele disfuncţionalităţi sesizate în timpul serviciului.  

 

NOTĂ: 

Este recomandabil ca la stabilirea graficului să se aibă în vedere ca în acea zi profesorul de serviciu să aibă 

mai puține ore de curs. Modul concret de realizare a serviciului pe școală se va analiza periodic la nivelul Consiliului de 

Administraţie şi de fiecare dată în materialele de analiză semestriale. Efectuarea serviciului pe şcoală contribuie la respecta-

rea riguroasă a programului zilei, la statornicirea ordinii şi disciplinei. Neefectuarea serviciului sau efectuarea lui superficială 

se va sancţiona de către conducerea şcolii, fiind afectat calificativul acordat la finele anului şcolar. 
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1. Se prezintă în unitatea şcolară la ora 730 şi îşi încheie serviciul la ora 1415.  

2. Trebuie să cunoască toate activităţile planificate pentru ziua respectivă, informându-se cu o zi înainte de la directorul 

şcolii, de la coordonatorul de programe și proiecte educative, de la afişier, de la colegul care efectuează serviciul înain-

tea sa.  

3. Îşi desfăşoară activitatea în mijlocul elevilor în pauze, înainte şi după ore.  

4. Asigură păstrarea ordinei şi disciplinei în sălile de clasă şi pe culoare în timpul pauzelor. 

5. Ia măsuri de suplinire în cazuri excepţionale.  

6. Informează conducerea şcolii despre situaţiile deosebite care apar.  

7. Informează diriginţii despre neregulile din clasa acestora.  

8. Controlează modul de păstrare şi întreţinere a spaţiilor de învăţământ.  

9. Mobilizează personalul şcolii la întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de învăţământ.  

10. Interzice intrarea în unitate a persoanelor ce pot avea asupra elevilor influenţe negative.  

11. Urmăreşte respectarea strictă a timpului afectat orelor şi pauzelor dintre acestea.  

12.  Antrenează factorii responsabili din şcoală sau localitate la soluţionarea problemelor deosebite pe linie de sănătate a 

elevilor, protecţie a muncii şi P.S.I.  

13.  Interzice desfăşurarea în şcoală a tuturor activităţilor nespecifice şi neadmise în şcoli: fumat, consum de droguri, bău-

turi alcoolice, loviri etc.  

14. Controlează activitatea cantinei şi a internatului colegiului urmărind respectarea programului de la internat şi cantină 

(stabilit prin regulamente), ordinea şi curăţenia în dormitoare şi sala de mese, modul în care îţi îndeplineşte obligaţiile 

pedagogul de serviciu, elevii de serviciu şi personalul cantinei.  

15.  Întocmeşte procesul-verbal în urma efectuării serviciului consemnând eventualele evenimente sau eventualele disfunc-

ţionalităţi sesizate în timpul serviciului.  

 

NOTĂ:  

Este recomandabil ca la stabilirea graficului să se aibă în vedere ca în acea zi profesorul de serviciu să aibă 

mai puține ore de curs. Modul concret de realizare a serviciului pe școală se va analiza periodic la nivelul Consiliului de 

Administraţie şi de fiecare dată în materialele de analiză semestriale. Efectuarea serviciului pe şcoală contribuie la respecta-

rea riguroasă a programului zilei, la statornicirea ordinii şi disciplinei. Neefectuarea serviciului sau efectuarea lui superficială 

se va sancţiona de către conducerea şcolii, fiind afectat calificativul acordat la finele anului şcolar. 
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ANEXA 6 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

responsabilului de catedră/ comisie metodică 
Catedra/ Comisia metodică 

1. prof. dr. Nistor Dorel Limba și literatura română 

2. prof. Toderiță Ancuța - Dana Limba engleză 

3. prof. Iosub Maricica Limba franceză 

4. prof. Enache Ofelia Matematică  

5. prof. Panait Mircea – Călin  Fizică  

6. prof. Ursache Cristina Chimie 

7. prof. Bejinariu Irina - Laura Biologie 

8. prof. Ghioc Jeny Istorie  

9. prof. Șerban Elena – Adina Geografie  

10. prof. Onofrei Gabriela Socio – umane  

11. prof. Chirica Mihaela Religie  

12. prof. Cărare Nicoleta - Cristina Arte  

13. prof. Bitire Bogdan – Ioan  Informatică și Tehnologia informației și a comunicațiilor 

14. prof. Papi Gabriela Educație fizică și sport 

15. prof. Bârjovanu Gabriela – Adriana Diriginți  

16. înv. Lionte Aurica Învățători 

17. educ. Chiruță Miorița Educatoare  

 

             DIRECTOR,                                                                                                          DIRECTOR ADJUNCT, 

     prof. Daniela BEJAN                                                                                               prof. dr. Elena-Lavinia BĂISAN 

                                     

                                                                                                                                     prof. Florin LAZĂR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENȚA COMISIILOR/ CATEDRELOR METODICE 
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ANEXA 7 

 

 

 

 

 

Titlul V – Organisme funcționale și responsabilități ale cadrelor didactice 

Capitolul 1. Organisme funcționale la nivelul unității de învățământ 

 

Secţiunea 3 

CATEDRELE / COMISIILE METODICE  

 

Art. 56 (1) În cadrul unei unități de învățământ, catedrele/ comisiile metodice se constituie din minimum trei membri, pe 

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

(2)  În învățământul primar, catedrele/ comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe n ivel 

de învățământ. 

(3) Activitatea catedrei/ comisiei metodice este coordonată de șeful catedrei, respectiv responsabilul comisiei metodice, 

ales prin vot secret de către membrii catedrei/ comisiei. 

(4) Ședințele catedrei/ comisiei metodice se țin lunar sau de câte ori directorul ori membrii catedrei/ comisiei metodice 

consideră că este necesar. Ședințele se desfășoară după o tematică elaborată la nivelul catedrei, sub îndrumarea șefului de 

catedră/ responsabilului comisiei metodice, și aprobată de directorul unității de învățământ. 

 

Art. 57 Atribuțiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele: 

a) stabilește modalitățile concrete de implementare a curriculumului național, adecvate specificului unității de învățământ 

și nevoilor educaționale ale elevilor, în vederea realizării potențialului maxim al acestora și atingerii standardelor națio-

nale; 

b) elaborează oferta de curriculum la decizia școlii și o propune spre dezbatere consiliului profesoral; 

c) elaborează programe de activități semestriale și anuale, menite să conducă la atingerea obiectivelor educaționale asu-

mate și la progresul școlar al elevilor; 

d) consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice și a planificărilor semestriale; 

e) elaborează instrumentele de evaluare și notare; 

f) analizează periodic performanțele școlare ale elevilor; 

g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă și modul în care se realizează evaluarea elevilor la disciplina/ 

disciplinele respective; 

h) planifică și organizează instruirea practică a elevilor; 

i) organizează, în funcție de situația concretă din unitatea de învățământ, activități de pregătire specială a elevilor cu ritm 

lent de învățare, ori pentru examene/ evaluări și concursuri școlare; 

j) organizează activități de formare continuă și cercetare – acțiuni specifice unității de învățământ, lecții demonstrative, 

schimburi de experiență etc.; 

k) implementează standardele de calitate specifice; 

l) realizează și implementează proceduri de îmbunătățire a calității activității didactice; 

 

Art. 58 Atribuțiile șefului de catedră/ responsabilului comisiei metodice sunt următoarele: 

a) organizează și coordonează întreaga activitate a catedrei/ comisiei metodice (întocmește planul managerial al catedrei, 

coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei, elaborează rapoarte și analize, propune planuri de 

obținere a performanțelor și planuri remediale, după consultarea cu membrii catedrei/ comisiei metodice, alte documente 

stabilite prin regulamentul intern, întocmește și completează dosarul catedrei); 

b) stabilește atribuțiile și responsabilitățile fiecărui membru al catedrei/ comisiei metodice; atribuția de șef de catedră/ 

responsabilul comisiei metodice este stipulată în fișa postului didactic; 

c) evaluează, pe baza unor criterii de performanță stabilite la nivelul unității de învățământ, în conformitate cu reglementă-

ATRIBUȚIILE COMISIILOR/ CATEDRELOR METODICE 

Extras din  

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar - 2015 
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rile legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al catedrei/ comisiei metodice; 

d) propune participarea membrilor catedrei/ comisiei metodice la cursuri de formare; 

e) răspunde în fața directorului, a Consiliului de administrație și a inspectorului școlar de specialitate de activitatea profe-

sională a membrilor catedrei/ comisiei; 

f) are obligația de a participa la acțiunile școlare și extrașcolare inițiate în unitatea de învățământ, cu acceptul conducerii 

acesteia; 

g) efectuează asistenţe la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea directorului; 

h)  elaborează, semestrial și lunar, la cererea directorului, informări asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe care o 

prezintă în consiliul profesoral 

i) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de consiliul de administrație. 

 

Titlul VII – Beneficiarii primari (direcți) ai învățământului preuniversitar 

Capitolul 5. Evaluarea beneficiarilor primari (direcți) ai educației 

 

Secţiunea 1 

EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII. ÎNCHEIEREA SITUAȚIEI ȘCOLARE 

 

Art. 194 (1) Elevii scutiți de efort fizic au obligația de a fi prezenți la orele de educație fizică și sport. Acestor elevi nu li 

acordă calificative/ note și nu li se încheie media la această disciplină în semestrul sau în anul în care sunt scutiți medical. 

(2) Pentru elevii scutiți medical, profesorul de educație fizică și sport va consemna în catalog, la rubrica respectivă. „scu-

tit medical în semestrul …” sau „scutit medical în anul școlar …”, specificând totodată documentul medical, numărul 

și data eliberării acestuia. Documentul medical va fi atașat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul unității de 

învățământ. 

(3) Elevii scutiți medical, semestrial sau anual, nu sunt obligați să vină în echipament sportiv la orele de educație fizică și 

sport, dar trebuie să aibă încălțăminte adecvată pentru sălile de sport. Absențele la aceste ore se consemnează în catalog. 

(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică și sport, cadrul didactic le poate 

atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea 

scorului etc. În funcție de resursele unităților de învățământ, elevii scutiți medical pot beneficia, în timpul orelor de sport, de 

un program special de gimnastică medicală, potrivit afecțiunilor diagnosticate. 

 

Art. 195 Școlarizarea elevilor sportivi nominalizați de federațiile naționale sportive pentru centrele naționale olimpice/ de 

excelență se realizează în unități de învățământ, situate în apropierea acestor structuri sportive și respectă dinamica selec-

ției loturilor. Situația școlară, înregistrată în perioadele în care elevii se pregătesc în aceste centre, se transmite unităților de 

învățământ de care aceștia aparțin. În cazul în care școlarizarea se realizează în unități de învățământ care nu pot asigura 

pregătirea elevilor la unele discipline de învățământ, situația școlară a acestor elevi se poate încheia, la disciplinele respec-

tive, la unitățile de învățământ de care elevii aparțin, după întoarcerea acestora, conform R.O.F.U.Î.P. – 2015. 

 

Art. 196 - (1) Elevii pot să nu frecventeze orele de religie. Situația școlară anuală se încheie fără disciplina religie. 

(2) În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile necesare pen-

tru frecventare orelor la această disciplină. 

 (3) Elevilor aflați în situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) li se vor asigura activități educaționale alternative în cadrul unității 

de învățământ, stabilite prin hotărârea Consiliului de administrație. 
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ANEXA 8 

 

 

 

 

 

1. elaborează și propune Consiliului de administrație al școlii programul/ calendarul activităților educative școlare și extra-

școlare;  

2. elaborează Planul managerial propriu;  

3. face propuneri pentru planificarea activităților tematice ale Consiliului de administrație;  

4. contribuie la alcătuirea schemei orare a școlii, prin propunerea unor discipline opționale cu specific educativ;  

5. inițiază, organizează, coordonează și desfășoară activități extracurriculare;  

6. elaborează, propune și implementează proiecte și programe educative de intervenție și prevenire a absenteismului, a 

abandonului școlar, a violenței, a delincvenței juvenile, precum și programe pentru dezvoltarea abilităților de viață, de 

educație civică, promovarea sănătății, programe culturale, ecologice, sportive și turistice, educație rutieră, protecție civi-

lă; 

7. întocmește baza de date privind starea disciplinară a școlii, absenteism, abandon școlar, delicvență juvenilă, dependen-

ță, dar și programele de prevenție și intervenție;  

8. analizează, semestrial, împreună cu alte comisii existente la nivelul unității de învățământ, situația disciplinară a elevilor 

și situația frecvenței acestora la orele de curs; 

9. îndrumă și monitorizează activitatea Comisiei ariei curriculare Consiliere și orientare (Comisia diriginților);  

10. avizează planificarea activităților din cadrul programului activităților educative ale clasei; 

11. evaluează activitatea diriginților;  

12. participă la ședința Consiliului de administrație de numire a diriginților;  

13. sprijină și asistă profesorii debutanți la formarea lor ca diriginți;  

14. se implică în negocierea și rezolvarea unor conflicte de ordin educativ;  

15. implică toate cadrele didactice în realizarea valențelor educative ale disciplinelor de învățământ;  

16. diseminează informațiile privind activitățile educative derulate în unitatea de învățământ; 

17. coordonează activitatea Comisiei pe probleme sociale ale elevilor;  

18. facilitează implicarea părinților și a partenerilor educaționali în activitățile educative; 

19. informează toate categoriile sociale și organizațiile interesate de educație, în legătură cu oferta educațională a școlii;  

20. coordonează echipajele pentru concursuri artistice, sportive, de cultură generală și pe alte teme;  

21. realizează asistențe la orele de dirigenție;  

22. coordonează activitatea Consiliului elevilor;  

23. stabilește legătura dintre cadrele didactice ale Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău și Consiliul elevi-

lor; 

24. colaborează cu toate instituțiile de consiliere și asistență psihopedagogică și cele cu potențial educațional; 

25. îndrumă, controlează și evaluează activitatea educativă non formală din internatul școlii; 

26. organizează și facilitează legături și schimburi școlare naționale și internaționale cu elevii, desfășurate în cadrul pro-

gramelor de parteneriat educațional;  

27. este subordonat directorului/ directorului adjunct al școlii și inspectorului responsabil cu activități educative din cadrul 

Inspectoratului Școlar;  

28. elaborează informări și rapoarte periodice privind modul de realizare al programului de activități educative școlare și 

extrașcolare;  

29. elaborează rapoarte periodice privind activitatea Comisiei de consiliere si orientare;  

30. colaborează cu învățătorii, diriginții, părinții și toate comisiile din școală implicate în problematica educațională; 

31. Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare poate fi remunerat suplimentar din fonduri 

extrabugetare, conform prevederilor legale in vigoare. 

 

COORDONATORUL PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE  

ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE ARE URMĂTOARELE ATRIBUȚII: 
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ANEXA 9 

 

 

 

Secțiunea 1. Dispoziții generale 

Art. 1. - (1) Coordonarea activităților clasei de elevi se realizează de către un diriginte/ învățător, numit de directorul unității 

de învățământ, dintre cadrele didactice de predare și de instruire practică, care predau la clasa respectivă. 

(2) Directorul unității de învățământ numește diriginții/ învățătorii, respectând principiul continuității și al performanței, 

după consultarea cu șefii catedrelor/ comisiilor metodice, cu șeful comisiei diriginților/ coordonatorul pentru proiecte și pro-

grame educative școlare și extrașcolare. 

Art. 2. - (1) Funcția de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu această responsabilitate. 

(2) Activitățile specifice funcției de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fișa postului cadrului didactic de predare și de 

instruire practică învestit cu această responsabilitate. 

(3) Pentru activitățile educative, dirigintele/ învățătorul se află în subordinea directă a directorului sau a directorului ad-

junct care răspunde de activitatea educativă școlară și extrașcolară din unitatea de învățământ. 

 

Secțiunea 2. Conținutul activităților specifice funcției de diriginte 

Art. 3. - (1) Dirigintele/ Învățătorul desfășoară activități de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru 

elevii clasei pe care o coordonează. 

(2) Planificarea activităților dirigintelui se realizează, semestrial și anual, de către acesta, conform proiectului de dezvol-

tare instituțională și nevoilor educaționale ale colectivului de elevi pe care îl coordonează și se avizează de către directorul 

adjunct sau directorul unității de învățământ. 

(3) Activitățile cuprind teme stabilite de către diriginte pe baza programelor școlare pentru aria curriculară „Consiliere si 

orientare” în vigoare și în concordanță cu specificul vârstei și cu interesele/ solicitările elevilor. Totodată, activitățile cuprind 

și teme privind educația rutieră, educația și pregătirea antiinfracțională a elevilor, protecția civilă, educația antiseismică, 

antidrog, împotriva traficului de persoane etc., în conformitate cu prevederile actelor normative si ale strategiilor naționale, 

precum și în baza parteneriatelor stabilite de M.E.N. în colaborare cu alte ministere, instituții și organizații. 

(4) Dirigintele desfășoară și activități educative extrașcolare, activități pe care le stabilește după consultarea elev ilor și în 

concordanță cu specificul vârstei și nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi. 

(5) Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează, sunt 

obligatorii și sunt desfășurate de diriginte, în cadrul orelor de consiliere și orientare, orelor de dirigenție sau în afara orelor 

de curs, după caz. În situația în care aceste activități se desfășoară în afara orelor de curs, dirigintele stabilește, consultând 

colectivul de elevi, un interval orar pentru desfășurarea activităților de suport educațional, consiliere și orientare profesiona-

lă, într-un spațiu prestabilit și destinat acestei activități, cu aprobarea conducerii unității de învățământ. Intervalul orar este 

anunțat de către profesorul diriginte elevilor, părinților și celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activi-

tăți se realizează cu aprobarea directorului unității de învățământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezen-

ță a cadrelor didactice. 

Art. 4. - (1) Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă și eficientă cu părinții, dirigintele realizează activități de 

suport educațional și consiliere pentru părinți, tutori sau susținătorii legali. 

(2) Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții, tutorii sau susținătorii legali, profesorul diriginte 

stabilește o oră săptămânal în care este la dispoziția acestora, pentru prezentarea situației școlare a elevilor, pentru 

discutarea problemelor educaționale sau comportamentale specifice ale acestora. 

(3) Planificarea orelor dedicate întâlnirilor diriginților cu părinții, tutorii sau susținătorii legali de la fiecare clasă se aprobă 

de către director, se comunică elevilor și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali ai acestora și se afișează la av izierul 

școlii. 

Art. 5. Dirigintele/ Învățătorul are următoarele atribuții: 

(1) organizează și coordonează: 

a) activitatea colectivului de elevi; 

ATRIBUȚIILE PROFESORULUI DIRIGINTE/ ÎNVĂȚĂTORULUI 



Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău 
REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ, an școlar 2014 - 2015 

 
51 

b) activitatea Consiliului clasei; 

c) ședințele cu părinții, tutorii sau susținătorii legali la începutul și sfârșitul semestrului și ori de câte ori este cazul; 

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

e) activități educative și de consiliere; 

f) activități extra curriculare, în școală și în afara acesteia; 

 

(2) monitorizează: 

a) situația la învățătură a elevilor; 

b) frecvența la ore a elevilor; 

c) participarea și rezultatele elevilor la concursurile și competițiile școlare; 

d) comportamentul elevilor în timpul activităților școlare și extrașcolare; 

e) participarea elevilor la programe și proiecte, precum și implicarea acestora în activități de voluntariat; 

f) nivelul de satisfacție a elevilor și a părinților acestora în legătură cu calitatea actului instructiv educativ; 

 

(3) colaborează: 

a) cu profesorii clasei și coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, pentru informare pri-

vind activitatea elevilor, pentru soluționarea unor situații specifice activităților școlare și pentru toate aspectele care vizează 

procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi; 

b) cu consilierul școlar, în activități de consiliere si orientare a elevilor clasei; 

c) cu conducerea școlii, pentru organizarea unor activități ale colectivului de elevi, pentru inițierea unor proiecte educaționa-

le cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreținerea și dotarea sălii de clasă, inclusiv în 

scopul păstrării bazei materiale, pentru soluționarea unor probleme/ situații deosebite, apărute în legătură cu colectivul de 

elevi; 

d) cu Comitetul de părinți, și cu părinții, tutorii sau susținători legali pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor și 

evenimentele importante în care aceștia sunt implicați și cu alți parteneri implicați în activitatea educativă școlară și extra-

școlară; 

e) cu compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor școlare și a actelor de studii ale elevilor clasei; 

f) cu persoana desemnată de conducerea unității de învățământ pentru gestionarea Sistemului de Informații Integrat al învă-

țământului din România (SIIIR), în vederea completării și actualizării datelor referitoare la elevii clasei; 

 

(4) informează: 

a) elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali a i  acestora cu privire la prevederile Regulamentului de organizare și funcțio-

nare a unităților de învățământ preuniversitar (R.O.F.U.Î.P.) și ale Regulamentului de ordine interioară (R.O.I.) al școlii; 

b) elevii și părinții acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/ testări naționale și cu privire la alte documen-

te care reglementează activitatea și parcursul școlar al elevilor; 

c) părinții, tutorii sau susținătorii legali despre situația școlară, despre comportamentul elevilor, despre frecvența acestora la 

ore. Informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinții, în ora destinată acestui scop, la sfârșitul fiecărui semestru și an 

școlar, precum și în scris, ori de câte ori este nevoie; 

d) părinții, tutorii sau susținătorii legali în cazul în care elevul înregistrează peste 10 absențe nemotivate; informa-

rea se face în scris; 

e) părinții, tutorii sau susținătorii legali, în scris, în legătură cu situațiile de corigență, sancționările disciplinare, neîncheierea 

situației școlare sau repetenție; 

 

(5) alte atribuții stabilite de către conducerea unității de învățământ, în conformitate cu reglementările în vigoare sau cu 

fișa postului. 

Art. 6. Responsabilitățile dirigintelui / învățătorului: 

(1) răspunde de păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, părinții, tutorii sau susținătorii le-

gali și de consiliul clasei; 

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

(3) motivează absențele elevilor, în conformitate cu procedurile stabilite de R.O.F.U.Î.P.; 
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(4) stabilește, împreună cu Consiliul clasei și cu Consiliul profesoral, după caz, nota la purtare a fiecărui elev, în confor-

mitate cu reglementările R.O.F.U.Î.P.; 

(5) aplică, dacă este cazul, sancțiuni elevilor în conformitate cu R.O.F.U.Î.P. și Regulamentul intern al școlii; 

(6) încheie situația școlară a fiecărui elev la sfârșit de semestru și de an școlar și o consemnează în catalog și în carne-

tele de elev; 

(7) realizează ierarhizarea elevilor la sfârșit de an școlar pe baza rezultatelor obținute de către aceștia la învățătură și 

purtare; 

(8) propune Consiliului de administrație acordarea de alocații și burse pentru elevi, în conformitate cu prevederile legale; 

(9) întocmește, semestrial și anual, și prezintă Consiliului profesoral, spre validare, un raport scris asupra situației școla-

re și comportamentale a elevilor; 

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

(11) întocmește calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei; 

(12) elaborează portofoliul dirigintelui. 

Art. 7. Dispozițiile Art. 4-6 se aplică în mod corespunzător învățătorilor/ institutorilor/ profesorilor pentru învățământ 

primar. 

 

Secțiunea 3. Desfășurarea activităților specifice funcției de diriginte 

Art. 8. - (1) Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează, 

sunt desfășurate de diriginte, în funcție 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 situația în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de orientare și consiliere. În această situa-

ție, dirigintele stabilește, consultând colectivul de elevi, un interval orar în care acesta va fi la dispoziție elevilor, pentru des-

fășurarea activităților de suport educațional, consiliere și orientare profesională, într-un spațiu prestabilit și destinat acestei 

activități. Intervalul orar este anunțat elevilor, părinților și celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activi-

tăți se realizează cu aprobarea directorului unității de învățământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezen-

ță a cadrelor didactice. 

(2) Planificarea activităților dirigintelui se realizează de către acesta semestrial și anual si se avizează de către d irectorul 

adjunct sau directorul unității de învățământ. 

(3) Planificarea activităților extrașcolare va conține minimum o activitate pe lună, activitate care va fi consemnată în con-

dica de prezență a cadrelor didactice. 

(4) Planificarea activităților dirigintelui va conține o oră pe săptămână în care dirigintele/ învățătorul va fi la dis-

poziția părinților, pentru desfășurarea activităților de suport educațional și consiliere pentru părinți, iar ora respec-

tivă se consemnează în condica de prezentă a cadrelor didactice. Intervalul orar în care se desfășoară aceste activi-

tăți va fi aprobat de directorul unității de învățământ și va fi anunțat părinților, elevilor și cadrelor didactice. În ca-

drul acestei ore, se desfășoară ședințele semestriale/ocazionale cu părinții, precum și întâlniri individuale ale diri-

gintelui cu părinții. La aceste întâlniri, la solicitarea părintelui și/sau a dirigintelui, poate participa și elevul. 

 

Secțiunea 4. Dispoziții finale 

Art. 9. - (1) Activitățile specifice funcției de diriginte sunt salarizate conform prevederilor legale. 

(2) Neîndeplinirea atribuțiilor atrage sancțiuni de la penalizarea salarială la suspendarea sau chiar anularea calității de 

diriginte. 

 

MENŢIUNE:  

Profesorii diriginți au obligația de a se asigura de faptul că elevii de serviciu pe clasă și pe școală își cunosc 

îndatoririle și de faptul că sunt asigurate toate condițiile astfel încât aceștia să nu fie nevoiți să părăsească – ÎN 

TIMPUL ORELOR - sala de clasă pentru a uda buretele, a merge după cretă sau să părăsească INTRĂRILE DIN 

ŞCOALĂ pentru a desfășura alte activități.  

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

va aduce la cunoștință profesorului diriginte abaterea semnalată. 
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ANEXA 10 

 

Lista/ Componența nominală a comisiilor de lucru cu caracter permanent și a celor cu caracter ocazional  

care funcționează în Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău 

 

COMISII CU CARACTER PERMANENT 

Comisia pentru curriculum Comisia pentru evaluare și 

asigurare a calității 

 Coordonator:  

prof. Iosub Maricica  

 Membri:  

prof. dr. Crăciun Mariana; 

prof. Bușteagă Marinela; 

prof. Roman Valentina; 

prof. Bitire Bogdan – Ioan 

(reprezentant al sindicatului); 

prof. Chirica Mihaela (repre-

zentant al sindicatului) 

prof. Bâclea Ciprieana (re-

prezentant al părinților); 

Cosma Elena (reprezentant 

al CL) 

Comisia pentru prevenirea 

și reducerea violenței în 

mediul școlar 

Comisia pentru frecvență, 

combaterea absenteismu-

lui și a abandonului școlar 

Comisia pentru perfecțio-

nare și formare continuă 

Comisia pentru situații de 

urgență 

Comisia pentru întocmirea 

orarului 

Comisia pentru asigurarea 

serviciului pe școală 

Comisia pentru control 

managerial  

Comisia    

 

 

COMISII CU CARACTER OCAZIONAL 
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ANEXA 11 

 

Componența Comisiei pentru Evaluare și Asigurare a Calității (C.E.A.C.) 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele reprezentantului 

C.E.A.C. 
Roluri specifice 

1. prof. Iosub Maricica  coordonator C.E.A.C 

2. prof. Crăciun Mariana membru, secretar C.E.A.C 

3. prof. Bușteagă Marinela  membru 

4. prof. Roman Valentina membru  

5. prof. Bitire Bogdan-Ioan reprezentant al sindicatului  

6. prof. Chirica Mihaela reprezentant al sindicatului  

7. prof. Bâclea Ciprieana reprezentant al părinților 

8. Melinte Andreea, clasa a XI-a A reprezentant al elevilor 

9. Cosma Elena reprezentant al Consiliului Local, desemnat prin hotărârea CL  
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ANEXA 12 

 

 

 

 

 

 

 

Titlul VII – Beneficiarii primari (direcți) ai învățământului preuniversitar 

Capitolul 1. Dobândirea și exercitarea calității de beneficiar primar (direct) al educației 

 

Art. 107 Conform prevederilor legale, beneficiarii primari ai învățământului sunt antepreșcolarii, preșcolarii și elevii. 

Art. 108 - (1) Dobândirea calității de beneficiar primar al educației se face prin înscrierea într-o unitate de învățământ. 

(2) Înscrierea se aprobă de către conducerea unității de învățământ cu respectarea R.O.F.U.Î.P. și a altor reglementări 

specifice, urmare a solicitării scrise primite din partea părinților, tutorilor sau susținătorilor legali.  

Art. 109 - (1) Înscrierea în clasa pregătitoare/ clasa I, se face conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educa-

ției naționale. 

(2) În situația în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absențe nemotivate urmare a unor 

probleme de sănătate sau se observă, din cauza înscrierii anticipate din punct de vedere al vârstei, manifestări de oboseală 

sau de neadaptare școlară, părinții, tutorii sau susținătorii legali pot depune la unitatea de învățământ o solicitare de retrage-

re a copilului în vederea reînscrierii în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I în următorul an școlar. 

(3) În situația solicitării de retragere menționate la alin. (2), unitățile de învățământ vor consilia părinții, tutorii sau susțină-

torii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educațional al elevului și îl vor informa că solicitarea nu poate fi soluțio-

nată decât în situația în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii în clasa pregătitoare. 

(4) Evaluarea dezvoltării psihosomatice a elevilor, menționată la alin. (3), se efectuează sub coordonarea Centrului jude-

țean de resurse și asistență educațională (C.J.R.A.E.). 

Art. 110 Înscrierea în clasa a IX-a a învățământului liceal se face în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al 

ministrului educației naționale. 

Art. 111 Elevii promovați vor fi înscriși de drept în anul următor de studiu, dacă nu există prevederi specifice de adm itere în 

clasa respectivă. 

Art. 112 - (1) Calitatea de beneficiar primar al educației se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la activită-

țile existente în programul fiecărei unități de învățământ. 

(2) Calitatea de elev se dovedește cu carnetul de elev, vizat la începutul fiecărui an școlar de către unitatea de învăță-

mânt la care este înscris elevul. 

Art. 113 - (1) Prezența beneficiarilor primari ai educației la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care con-

semnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absență. 

(2) Motivarea absențelor se face de către învățător/ profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative. 

(3) În cazul elevilor minori, părinții, tutorii sau susținătorii legali au obligația de a prezenta personal învățătorului/ profeso-

rului diriginte actele justificative pentru absențele copilului său. 

 (4) Actele pe baza cărora se face motivarea absențelor sunt:  

a) adeverință eliberată de medicul cabinetului școlar, de medicul de familie sau de medicul de specialitate; 

b) adeverință sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat; 

c) cererea scrisă a părintelui, tutorului sau a susținătorului legal al elevului, adresată învățătorului/ institutorului/ profesorului 

pentru învățământ primar/ profesorului diriginte al clasei; 

Numărul absențelor care pot fi motivate, fără documente medicale, doar pe baza cererilor părinților, tutorilor sau susțină-

torilor legali, nu poate depăși 3 zile pe semestru, iar cererile respective trebuie avizate de către directorul unității de învăță-

mânt. 

 Toate adeverințele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidență fișele medicale/ carnetele de sănătate 

ale elevilor. 

(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile de la reluarea ac-

tivităţii elevului şi vor fi păstrate de către învățător/ institutor/ profesorul pentru învățământ primar/ profesorul diriginte pe tot 

BENEFICIARII PRIMARI (DIRECȚI) AI EDUCAȚIEI – COPII/ ELEVII 

Extras din 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar - 2015 
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parcursul anului şcolar;  

(6) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage, de regulă, declararea absenţelor ca nemotivate. 

Art. 114 - (1) La cererea scrisă a conducerilor unităților de învățământ cu program sportiv suplimentar, a profesor ilor-

antrenori din unitățile de învățământ cu program sportiv integrat, a conducerilor cluburilor/ asociațiilor sportive sau a condu-

cerilor structurilor naționale sportive, directorul poate aproba motivarea absențelor elevilor care participă la cantonamente și 

la competiții de nivel local, național și internațional.  

(2) Directorul unității de învățământ aprobă motivarea absențelor elevilor care participă la olimpiadele școlare naționale, 

internaționale, la concursurile profesionale, la nivel local, regional și național, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/ 

însoțitori. 

Art. 115. Elevii din învățământul obligatoriu, retrași, se pot înmatricula, la cerere, numai la începutul anului școlar la același 

nivel/ ciclu de învățământ/ formă de învățământ, redobândind astfel calitatea de elev. 

 

Capitolul 2. Statutul beneficiarilor primari (direcți) ai educației 

 

Secțiunea 1 

DREPTURILE BENEFICIARILOR PRIMARI (DIRECȚI) AI EDUCAȚIEI 

 

Art. 119 Beneficiarii primari ai educației au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul și forma de învățământ pe care le 

vor urma și să aleagă parcursul școlar corespunzător intereselor, pregătirii și competențelor lor. Pentru beneficiarii primari ai 

educației minori, acest drept se exercită, de către părinți, respectiv tutori sau susținători legali. 

Art. 120 - (1) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii se bucură de toate drepturile constituționale, precum și de egalitate în toate 

drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educației. 

(2) Conducerea și personalul din unitatea de învățământ au obligația să respecte dreptul la imagine al antepreșcolarilor, 

preșcolarilor și al elevilor. 

(3) Nici o activitate organizată în unitatea de învățământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea antepreșcolarilor, 

preșcolarilor și elevilor. 

(4) Conducerea și personalul din unitatea de învățământ nu pot face publice date personale ale beneficiarilor pr imari ai 

educației, rezultatele școlare, respectiv lucrări scrise/ părți ale unor lucrări scrise ale acestora – cu excepția modalităților 

prevăzute de reglementările în vigoare. 

Art. 121 - (1) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii au dreptul să beneficieze de o educație de calitate, prin aplicarea corectă a 

planurilor-cadru de învățământ, prin parcurgerea integrală a programelor școlare și prin utilizarea de către cadrele didactice 

a celor mai adecvate strategii didactice, în vederea formării și dezvoltării competențelor cheie și a atingerii obiectivelor edu-

caționale stabilite. 

(2) Elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultați și să-și exprime opțiunea pentru 

disciplinele din curriculumul la decizia școlii aflate în oferta educațională a unității de învățământ, în concordanță cu nevoile 

și interesele de învățare ale elevilor, cu specificul școlii și cu nevoile comunității locale/ partener ilor economici. 

Art. 122 - (1) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii au dreptul la o evaluare obiectivă și corectă. 

(2) Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susținătorul legal, are dreptul de a contesta rezultatele evaluării, 

solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezența elevului și a tutorelui sau a susținătorului legal, în 

termen de 5 zile de la comunicare. 

(3) În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/ părintele, tu-

torele sau susținătorul legal poate solicita, în scris, directorului unității de învățământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se 

poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice. 

(4) Pentru soluționarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de specialitate, din unitatea de 

învățământ, care nu predau la clasa respectivă și care vor reevalua lucrarea scrisă. 

(5) Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. (4) este nota rezultată în urma reevaluării. În 

cazul învățământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două cadre didactice. 

(6) În cazul în care diferența dintre nota inițială, acordată de cadrul didactic de la clasă și nota acordată în urma reevalu-

ării, este mai mică de un punct, contestația este respinsă și nota acordată inițial rămâne neschimbată. În cazul în care dife-

rența dintre nota inițială și nota acordată în urma reevaluării este de cel puțin un punct, contestația este acceptată. 

(7) În cazul acceptării contestației, directorul anulează nota obținută în urma evaluării inițiale. Directorul trece nota acor-
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dată în urma contestației, autentifică schimbarea prin semnătură și aplică ștampila unității de învățământ.  

(8) Calificativul sau notele obținute în urma contestației, rămân definitive. 

(9) În situația în care în unitatea de învățământ nu există alți învățători/ institutori/ profesori pentru învățământul primar 

sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnați, de către inspectoratul școlar, cadre 

didactice din învățământul primar sau profesori de specialitate din alte unități de învățământ. 

Art. 123 - (1) Conducerile unităților de învățământ sunt obligate să pună, gratuit, la dispoziția beneficiarilor primari, bazele 

materiale și sportive pentru pregătirea organizată a acestora. 

(3) Elevii pot fi cazați în internate și pot mânca la cantinele școlare, în condițiile stabilite prin regulamentele de organiza-

re și funcționare ale unităților respective. 

Art. 124 - (1) Beneficiarii primari ai educației din învățământul de stat au dreptul la școlarizare gratuită. Pentru anumite 

activități stabilite în funcție de niveluri, cicluri și programe de studiu se pot percepe taxe, în condițiile prevăzute de lege. 

(2) În condițiile prevăzute de lege, elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia 

de diferite tipuri de burse: de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, bursa „Bani de liceu”, bursa profes ională. 

(3) Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale. 

(4) Consiliile locale, respectiv Consiliile județene, stabilesc anual, prin hotărâre, cuantumul și numărul burselor care se 

acordă din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. 

(5) Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual, de către Consiliile de administrație ale 

unităților de învățământ, în funcție de fondurile repartizate și de rezultatele elevilor. 

Art. 125 Unitățile de învățământ sunt obligate să asigure elevilor servicii complementare cum ar fi:  

a) consilierea și informarea elevilor de către cadrele didactice, în cadrul orei de consiliere; 

b) consilierea în scopul orientării profesionale; 

c) consilierea psihologică și socială prin personal de specialitate. 

Art. 127 - (1) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din unitățile de învățământ de stat beneficiază de asistență medicală, psi-

hologică și logopedică gratuită în cabinete medicale, psihologice și logopedice școlare, ori în unități medicale de stat. 

(2) La începutul fiecărui an școlar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului educației naționale și 

ministrului sănătății, se realizează examinarea stării de sănătate a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor. 

(3) Beneficiarii primari ai educației au dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole 

de teatru, de operă, de film și la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituțiile publice. 

Art. 128 - (1) Elevii din învățământul obligatoriu, profesional și liceal de stat, beneficiază, pe tot parcursul anului calendaris-

tic, de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și pentru transportul 

intern auto, feroviar și naval. 

(3) Ministerul Educației Naționale, prin unitățile de învățământ, decontează elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea 

de domiciliu, cheltuielile de transport, pe bază de abonament, în limita a 50 km, în conformitate cu prevederile legale. 

(4) De aceeași facilitate menționată la alin. (3) beneficiază și elevii care locuiesc la internat sau în gazdă cărora li se asi-

gură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru. 

Art. 132 - (1) Copiii/ tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, au aceleași drepturi ca și 

ceilalți elevi. 

Art. 133 - (1) Pentru beneficiarii primari ai educației cu cerințe educaționale speciale, cu boli cronice sau nedeplasabili din 

motive medicale, se poate organiza învățământ la domiciliu sau pe lângă unitățile de asistență medicală. 

(2) Școlarizarea la domiciliu, respectiv înființarea de clase sau grupe în spitale se face în conformitate cu prevederile 

Metodologiei-cadru elaborate de către M.E.N. 

Art. 134 - (1) Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii au dreptul să participe la activitățile extrașcolare. 

(2) Activitățile extrașcolare sunt realizate în cadrul unităților de învățământ, în cluburi și palate ale copiilor, în tabere șco-

lare, în baze sportive, turistice și de agrement sau în alte unități acreditate în acest sens, cu respectarea prevederilor regu-

lamentelor de funcționare ale acestora. 

Art. 135 - (1) Elevilor din învățământul preuniversitar le este garantată, conform legii, libertatea de asociere în cercuri și în 

asociații științifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează și funcționează pe baza unui statut propriu, 

aprobat de directorul unității de învățământ. 

(2) Exercitarea dreptului la reuniune nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege și care sunt ne-

cesare într-o societate democratică, în interesul siguranței naționale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea și morali-

tatea publică sau drepturile și libertățile altora. 
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Art. 136 - (1) În unitățile de învățământ de stat, libertatea elevilor de a redacta și difuza reviste/ publicații școlare proprii, 

este garantată, conform legii. 

(2) În cazul în care aceste reviste/ publicații conțin elemente care afectează siguranța națională, ordinea publică, sănăta-

tea și moralitatea, drepturile și libertățile cetățenești sau prevederile R.O.F.U.Î.P. și cele ale R.O.I., directorul propune Consi-

liului de administrație suspendarea redactării și difuzării acestora și în baza hotărârii Consiliului, le poate suspenda temporar 

sau le poate interzice definitiv. 

 

Secțiunea 2 

OBLIGAȚIILE BENEFICIARILOR PRIMARI (DIRECȚI) AI EDUCAȚIEI 

 

Art. 137 - (1) Beneficiarii primari ai educației din învățământul de stat, cu frecvență au obligația de a frecventa cursuri-

le, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu, de a dobândi competențele și de a-și însuși cunoștințele prevăzute 

de programele școlare. 

Art. 138 - (1) Beneficiarii primari ai educației trebuie să aibă un comportament civilizat și o ținută decentă, atât în 

unitatea de învățământ, cât și în afara ei. 

(2) Beneficiarii primari ai educației, în funcție de nivelul de înțelegere și de particularitățile de vârstă și individuale ale 

acestora, vor fi stimulați să cunoască și încurajați să respecte: 

a) Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și Regulamentul de ordine interioară 

al Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău; 

b) regulile de circulație; 

c) normele de securitate și a sănătății în muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor; 

d) normele de protecție civilă; 

e) normele de protecție a mediului. 

Art. 139 Este interzis elevilor și tinerilor din sistemul de învățământ: 

a) să distrugă documentele școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul educațional 

etc.; 

b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și mijloace de învățământ, cărți de la 

biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sanitar, spații de învățământ etc.); 

c) să aducă și să difuzeze în unitatea de învățământ materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, suvera-

nitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța; 

d) să organizeze și să participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de învățământ sau care afec-

tează participarea la programul școlar; 

e) să blocheze căile de acces în spațiile de învățământ; 

f) să dețină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul unității de învățământ și în afara acestuia, droguri, substanțe 

etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări și să participe la jocurile de noroc; 

g) să introducă și/ sau să facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de arme sau de alte produse pirotehn i-

ce, cum ar fi: muniție, petarde, pocnitori, brichete etc., precum și sprayuri lacrimogene, paralizante sau alte asemenea 

care, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a beneficiarilor direcți ai educației și a personalului unității 

de învățământ; 

h) să posede și/ sau să difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

i) să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor; prin excepție de la această 

prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situa-

ții de urgență sau dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ; 

j) să înregistreze activitatea didactică; prin excepție de la această prevedere, este permisă înregistrarea doar cu acordul 

cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ; 

k) să lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unității de învățământ; 

l) să aibă comportamente jignitoare, de intimidare, discriminare și atitudini ostentative și provocatoare; 

m) să aducă jigniri și să manifeste agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de 

învățământ sau să lezeze în orice mod imaginea publică a acestora; 

n) să provoace, să instige și să participe la acte de violență în unitate și în afara ei; 

o) să părăsească incinta unității de învățământ în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de 
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serviciu sau a învățătorului/ institutorului/ profesorului pentru învățământ primar/ profesorului diriginte; 

p) să aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi și/ sau a personalului unității de învă-

țământ. 

Art. 140 - (1) Elevii au obligația să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte cadrelor didactice pentru consem-

narea notelor, precum și părinților, tutorilor sau susținătorilor legali, pentru informare în legătură cu situația lor școlară. 

(2) În unitățile de învățământ se organizează, permanent, pe durata desfășurării cursurilor, serviciul pe școală al elevi-

lor, în conformitate cu R.O.I. Organizarea serviciului pe școală se efectuează numai de către elevii din clasele a VII-a și a 

VIII-a din învățământul gimnazial, elevii din învățământul liceal. 

(3) Obligațiile elevilor care efectuează serviciul pe școală sunt prevăzute în R.O.I. 

Art. 141 Elevii din sistemul de învățământ de stat au obligația de a utiliza cu grijă manualele școlare primite gratuit și 

de a le restitui în stare bună la sfârșitul anului școlar. 
 

 

Extras din Regulamentul de ordine interioară - 2015 

 

VII.2.2. Obligațiile beneficiarilor 

 

Art. 101 Beneficiarul direct – copilul/ elevul – are următoarele obligații: 

a) să respecte şcoala, însemnele şi personalul acesteia, precum şi pe colegii săi și să nu lezeze în niciun mod imaginea 

publică a acestora; 

b) să aibă un comportament civilizat, care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea şi libertatea colegilor și per-

sonalului școlii, atât în unitatea de învățământ, cât și în afara acesteia;  

c) să nu aducă jigniri și să nu manifeste agresivitate de limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul uni-

tății de învățământ; 

d) să frecventeze regulat cursurile conform programului școlar și să se prezinte la fiecare evaluare/ sesiune de 

examene organizată în unitatea de învățământ; nerespectarea acestei obligații va fi sancționată conform art. 154, 155 

și 161, alin. (1) din R.O.F.U.Î.P. – 2015; 

e) să participe la activităţi extrașcolare și extracurriculare ori de câte ori i se solicită prezenţa; 

f) să respecte prevederile R.O.F.U.Î.P. – 2015 și ale R.O.I., regulile de circulație, normele de securitate și de sănătate în 

muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor, normele de protecție a mediului; 

g) să se pregătească la fiecare disciplină de studiu, potrivit nivelului de studiu şi ritmului propriu de învăţare, și 

să dobândească competențele și să-și însușească cunoștințele prevăzute de programele școlare; 

h) să se implice direct şi să răspundă solicitării cadrelor didactice de a participa la dezvoltarea sa ca personalitate; 

i) să poarte zilnic ţinuta vestimentară (curată și călcată) și semnul distinctiv al unității de învățământ (cravata de 

culoare bleumarin cu sigla aurie a Colegiului). Băieţii să aibă tunsoarea potrivită 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 tim-

pul orelor de curs (sau machiajul să fie discret), să nu aibă unghiile lungi şi date cu ojă stridentă. Elevii nu au 

voie să poarte piercing-uri sau să aibă coafuri neadecvate ţinutei şi calităţii de elev. 

j) să aibă o conduită decentă, neprovocatoare, neagresivă şi neostentativă; 

k) să aibă zilnic asupra sa carnetul de elev şi să îl prezinte, ori de câte ori este necesar, cadrelor didactice pentru con-

semnarea calificativelor/ notelor, precum și părinților/ tutorilor/ reprezentanților legali, pentru informare în legătură cu si-

tuația lor școlară; 

l) să păstreze în bună stare, bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și mijloace de învățământ, 

manualele transmisibile puse la dispoziţie gratuit de către şcoală, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, mobilier sa-

nitar, spații de învățământ etc.); nerespectarea acestei obligații va fi sancționată conform art. 162 și art. 147 din 

R.O.F.U.Î.P. – 2015; 

m) să nu distrugă documente școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul educați-

onal etc. și să nu șteargă datele din programe ori să modifice setările standard ale calculatoarelor școlii; 

n) să păstreze bunurile cu care este dotată sala de clasă, alături de părinți/ tutori/ susținători legali, învățător/ profesorul 

diriginte și Consiliul clasei. 
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o) să nu aducă și să nu difuzeze, în unitatea de învățământ, materiale care, prin conținutul lor, atentează la independența, 

suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța; 

p) să nu posede și/ sau să nu difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 

q) să nu organizeze și/ sau să nu participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de învățământ sau 

care afectează participarea la programul școlar; 

r) să nu dețină, să nu consume sau/ și să nu comercializeze, în perimetrul unității de învățământ și în afara acestuia, 

droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări și să nu participe la jocuri de noroc; 

s) să nu introducă și/ sau să nu facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de arme sau de alte produse 

pirotehnice cum ar fi: muniție, petarde, pocnitori, brichete, sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, 

prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a copiilor/ elevilor și a personalului unității de învățământ; 

t) să nu provoace, să nu instige și/ sau să nu participe la acte de violență în unitatea de învățământ și în afara ei și să nu 

aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi și/ sau a personalului unității de învăță-

mânt; 

u) să nu părăsească incinta școlii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de 

serviciu sau a învățătorului/ profesorului diriginte; 

v) să nu folosească în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor telefoane mobile, iPod-uri, iPhone-

uri, orice fel de aparatură de înregistrare audio şi video şi să nu înregistreze audio şi/sau video activităţile din 

timpul programului şcolar fără acordul cadrului didactic sau a conducerii unității de învățământ; 

w) să nu folosească accesul la internet de pe calculatoarele unității de învățământ pentru alte scopuri decât acela de a 

obține informații necesare documentării/ aplicațiilor la orele de curs; 

x) să fie prezenți la orele de educație fizică și sport, purtând încălțăminte adecvată pentru sălile de sport, chiar dacă sunt 

scutiți de efort fizic, 

y) să nu lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unității de învățământ; 

z) să efectueze serviciul pe școală, conform graficului de desfășurare întocmit de responsabilul comisiei, cu res-

pectarea prevederilor R.O.F.U.Î.P. – 2015, și aprobat de directorul unității de învățământ. 
 

Art. 102 Alte obligații ale elevilor care frecventează cursurile Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău: 

a) să aibă la orele de curs, manualele, caietele şi rechizitele necesare; 

b) să acceadă la direcţiune, secretariat, cabinet medical, bibliotecă, numai în orele de program afişate.  

c) să păstreze curăţenia şcolii, începând cu sala de clasă.  

d) să nu consume produse alimentare din care rezultă resturi greu de îndepărtat (gumă de mestecat, seminţe, pufuleţi, 

floricele de porumb, chips-uri) în sala de clasă, 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. Absenţa de la această acţiune va fi urmată de scăderea notei la purtare cu un punct. 

e) să nu stea pe holuri după ce s-a sunat de intrare și să nu deranjeze orele de curs; 

f) să nu blocheze accesul din faţa Cancelariei. Comunicările pe care vor să le facă profesorilor se vor face prin inter-

mediul elevilor de serviciu.  

g) să nu utilizeze toaletele sexului opus; 

h) Fixarea unor materiale cu bandă adezivă pe pereţi este strict interzisă.  

i) Se interzice jocul cu mingea şi cu bulgări de zăpadă în curtea şcolii, în sălile de clasă sau pe holurile școlii.  

j) După ultima oră, reziduurile din bănci vor fi aruncate în coşul de gunoi. 

k) În timpul pauzelor, elevii răspund de sălile de clasă și de siguranța bunurilor personale. 

l) Elevii au obligația de a nu bloca căile de acces în incinta instituției și de a nu intra/ parca în curtea școlii niciun tip de 

autovehicul. 

 

 
 

Secțiunea 3 

RECOMPENSE ȘI SANCȚIUNI ALE BENEFICIARILOR PRIMARI (DIRECȚI) AI EDUCAȚIEI 

 

Art. 143 Elevii care obțin rezultate remarcabile în activitatea școlară și extrașcolară și se disting prin comportament exem-
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plar pot primi următoarele recompense: 

a) evidențiere în fața colegilor de clasă; 

b) evidențiere, de către director, în fața colegilor de școală sau în fața Consiliului profesoral; 

c) comunicare verbală sau scrisă adresată părinților, în care se menționează faptele deosebite pentru care elevul este 

evidențiat; 

d) burse de merit, de studiu, și de performanță pentru elevii de la cursurile de frecvență din învățământul preuniversitar de 

stat; 

e) alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale unității de învățământ, ori de agenți economici sau de spon-

sori; 

f) premii, diplome, medalii; 

g) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din țară și din străinătate; 

h) premiul de onoare al unității de învățământ. 

Art. 144 Performanțele elevilor la olimpiadele și concursurile pe discipline, la olimpiadele sau concursurile de creație tehni-

co-științifică și artistică și la olimpiadele și concursurile sportive se recompensează financiar, în conformitate cu reglementă-

rile stabilite de M.E.N. 

Art. 145 - (1) La sfârșitul anului școlar, beneficiarii primari ai educației pot fi premiați prin acordare de diplome pentru activ i-

tatea desfășurată și/ sau rezultatele obținute. 

(2) Acordarea premiilor se face la nivelul unităților de învățământ, la propunerea învățătorului/ institutorului/ profesorului 

pentru învățământ primar, a profesorului diriginte, a Consiliului clasei sau a directorului școlii. 

(3) Diplomele se pot acorda: 

a) pentru rezultate deosebite la învățătură, sau pe discipline de studiu, potrivit Consiliului profesoral al unității; numărul 

diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; elevii care primesc diplome pe discipline de studiu sunt selectați 

numai dintre aceia care au obținut media 10 anuală sau calificativul „Foarte bine” la disciplina respectivă; 

b) pentru alte tipuri de performanțe: pentru purtare, pentru o relaționare corespunzătoare cu colegii, pentru alte tipuri de 

activități sau preocupări care merită să fie apreciate; 

(4) Elevii din învățământul gimnazial și liceal pot obține premii dacă: 

a) au obținut primele trei medii generale pe clasă și acestea nu au valori mai mici de 9 (nouă); pentru următoarele trei medii 

se pot acorda mențiuni; 

b) s-au distins la una sau mai multe discipline de studiu; 

c) au obținut performanțe la concursuri, festivaluri, expoziții și la alte activități extrașcolare desfășurate la nivel local, jude-

țean, național, internațional; 

d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ținută morală și civică; 

e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvență pe parcursul anului școlar; 

(5) Pot fi acordate premii și pentru alte situații prevăzute de R.O.I. 

Art. 147 - (1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, 

vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora. 

(2) Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele: 

a) observaţia individuală; 

b) avertisment; 

c) mustrare scrisă; 

d) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ „Bani de liceu”; 

e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; 

f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală; 

g) mutarea disciplinară la o alta unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii primitoare; 

h) preavizul de exmatriculare; 

i) exmatricularea. 

(3) Cu excepția observației și a avertismentului, toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/ tu-

torilor/ susținătorilor legali și elevului major. 

Art. 161 - (1) Pentru elevii din învățământul secundar, la fiecare 10 absențe nejustificate pe semestru din totalul 

orelor de studiu sau la 10% absențe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină, nota la purtare 

scade cu câte un punct. 
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(2) Elevii care au media la purtare mai mică decât 9 (nouă) în anul școlar anterior, nu pot fi admiși în unitățile de învăță-

mânt cu profil militar, confesional și pedagogic. 

Art. 162 - (1) Elevii care se fac vinovați de sustragerea/ deteriorarea/ distrugerea bunurilor unității de învățământ sunt obli-

gați, personal sau prin părinți, tutori sau susținători legali să acopere, în temeiul răspunderii civile delictuale pentru fapta 

proprie sau al răspunderii pentru fapta minorului, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparațiilor sau, după 

caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate/ sustrase. 

(2) În cazul în care vinovatul nu se cunoaște, răspunderea materială devine colectivă, revenind întregii clase/ claselor. 

(3) În cazul deteriorării/ distrugerii manualelor școlare primite gratuit, elevii vinovați înlocuiesc manualul cu un exemplar 

nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu și tipului de manual. În caz contrar, elevii vor achita de cinci ori contravaloa-

rea manualelor respective. 

(4) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) și (3), elevii pot fi sancționați, în conformitate cu dispozițiile art. 147 din 

R.O.F.U.Î.P. – 2015. 

 

Capitolul 5. Evaluarea beneficiarilor primari (direcți) ai educației 

 

Secţiunea 1 

EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII. ÎNCHEIEREA SITUAȚIEI ȘCOLARE 

 

Art. 183 Evaluarea are ca scop orientarea și optimizarea învățării. 

Art. 185 - (1) Evaluarea rezultatelor la învățătură se realizează în mod ritmic, conform legii. 

Art. 189 - (1) Pentru nivelurile antepreșcolar și preșcolar, rezultatele evaluării se comunică și se discută cu părinții, tutorii 

sau susținătorii legali. 

(2) Calificativele/ notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog și în carnetul de elev de că-

tre cadrul didactic care le acordă. 

(4) Numărul de calificative/ note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la lu-

crarea scrisă semestrială (teză), după caz, trebuie să fie cel puțin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în 

planul de învățământ. Fac excepție disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de calificative/ note 

este de două. 

(6) Elevul aflat în situație de corigență va avea cu cel puțin un calificativ/ o notă în plus față de numărul de calificative/ 

note prevăzute la alin. (4), ultimul calificativ/ ultima notă fiind acordat/ ă, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestru-

lui, cu condiția ca acesta să fie prezent la ore. 

(8) Notele la lucrările scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii într-o oră special destinată acestui scop și se trec 

în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în școală până la sfârșitul anului școlar. 

Art. 194 - (1) Elevii scutiți de efort fizic au obligația de a fi prezenți la orele de educație fizică și sport. Acestor elevi 

nu li acordă calificative/ note și nu li se încheie media la această disciplină în semestrul sau în anul în care sunt scutiți medi-

cal. 

(2) Pentru elevii scutiți medical, profesorul de educație fizică și sport va consemna în catalog, la rubrica respectivă. „scu-

tit medical în semestrul …” sau „scutit medical în anul școlar …”, specificând totodată documentul medical, numărul 

și data eliberării acestuia. Documentul medical va fi atașat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul unității de 

învățământ. 

(3) Elevii scutiți medical, semestrial sau anual, nu sunt obligați să vină în echipament sportiv la orele de educa-

ție fizică și sport, dar trebuie să aibă încălțăminte adecvată pentru sălile de sport. Absențele la aceste ore se consem-

nează în catalog. 

(4) Pentru integrarea în colectiv a elevilor scutiți medical, în timpul orei de educație fizică și sport, cadrul didactic le poate 

atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, măsurare, supraveghere, înregistrarea unor elemente tehnice, ținerea 

scorului etc. În funcție de resursele unităților de învățământ, elevii scutiți medical pot beneficia, în timpul orelor de sport, de 

un program special de gimnastică medicală, potrivit afecțiunilor diagnosticate. 

Art. 196 - (1) Elevii pot să nu frecventeze orele de religie. Situația școlară anuală se încheie fără disciplina religie. 

(2) În mod similar se procedează și pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condițiile necesare pen-

tru frecventare orelor la această disciplină. 

 (3) Elevilor aflați în situațiile prevăzute la alin. (1) și (2) li se vor asigura activități educaționale alternative în cadrul unității 
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de învățământ, stabilite prin hotărârea Consiliului de administrație. 

Art. 197 - (1) Sunt declarați promovați elevii, care la sfârșitul anului școlar, obțin la fiecare disciplină de studiu cel puțin 

media anuală 5 (cinci)/ calificativul „Suficient”, iar la purtare media anuală 6 (șase)/ calificativul „Suficient”. 

(2) Elevii liceelor pedagogice care obțin la purtare, media anuală mai mică de 8 (opt), nu mai pot continua studiile la 

aceste profiluri. Acești elevi sunt obligați să se transfere, pentru anul școlar următor, la alte profiluri. 

Art. 199 Sunt declarați amânați, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situația școlară la una sau la 

mai multe discipline de studiu din următoarele motive: 

a) au absentat, motivat și nemotivat, la cel puțin 50% din numărul de ore prevăzut într-un semestru la disciplinele respecti-

ve; 

b) au fost scutiți de frecvență de către directorul unității de învățământ în urma unor solicitări oficiale, pentru perioada parti-

cipării la festivaluri și concursuri cultural-artistice și sportive, interne și internaționale, cantonamente și pregătire speciali-

zată; 

c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de M.E.N.; 

d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte țări; 

e) nu au un număr suficient de calificative/ note, necesar pentru încheierea mediei/ mediilor sau nu au calificativele/ mediile 

semestriale ori anuale la disciplinele respective, consemnate în catalog de către cadrul didactic, din alte motive decât 

cele de mai sus. 

Art. 200 - (1) Elevii declarați amânați pe semestrul I își vor încheia situația școlară în primele 4 săptămâni de la revenirea la 

școală. 

(2) Încheierea situației școlare a elevilor prevăzuți la alin. (1) se face pe baza calificativelor/ notelor consemnate în rubri-

ca semestrului I, datate în momentul evaluării. 

(3) Încheierea situației școlare a elevilor amânați pe semestrul al II-lea, a celor declarați amânați pe semestrul I și care 

nu și-au încheiat situația școlară conform prevederilor alin. (1) și (2) sau amânați anual se face într-o perioadă stabilită de 

conducerea unității de învățământ, înaintea sesiunii de corigențe. Elevii amânați, care nu promovează la una sau două 

discipline de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situației școlare a elevilor amânați, se pot prezenta la sesiunea 

de examene de corigențe. 

Art. 201 - (1) Sunt declarați corigenți elevii care obțin calificativele „Insuficient”/ medii anuale sub 5 (cinci) la cel mult două 

discipline de studiu, precum și elevii amânați care nu promovează examenul de încheiere a situației școlare, la cel mult 

două discipline de studiu. 

(3) Pentru elevii corigenți, se organizează anual o singură sesiune de examene de corigență, într-o perioadă stabilită de 

M.E.N. 

Art. 202 - (1) Sunt declarați repetenți: 

a) elevii care au obținut calificativul „Insuficient”/ medii anuale sub 5 (cinci) la mai mult de două discipline de învățământ 

care se finalizează la sfârșitul anului școlar; 

b) elevii care au obținut la purtare calificativul anual „Insuficient”/ media anuală mai mică de 6 (șase); 

c) elevii corigenți care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigență sau care nu promovează examenul la toate 

disciplinele la care se află în situație de corigență; 

d) elevii amânați care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situației școlare la cel puțin o disciplină; 

e) elevii exmatriculați, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele școlare „Repetent prin exmatriculare, 

cu drept de reînscriere în aceeași unitate de învățământ sau în altă unitate de învățământ”, respectiv „fără drept de în-

scriere în nici o unitate de învățământ pentru o perioadă de 3 ani”. 

(2) La sfârșitul clasei pregătitoare, elevii nu pot fi lăsați repetenți. 

(3) La sfârșitul clasei I, elevii nu pot fi lăsați repetenți. 

Art. 203 - (1) Elevii declarați repetenți se pot înscrie în anul școlar următor în clasa pe care o repetă, la aceeași unitate de 

învățământ, inclusiv cu depășirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de lege, sau se pot transfera la altă unitate de 

învățământ. 

(2) Pentru elevii din învățământul secundar superior declarați repetenți la sfârșitul primului an de studiu, reînscrierea se 

poate face și peste cifra de școlarizare aprobată. 

(3) În ciclul superior al liceului, elevii se pot afla în situația de repetenție de cel mult două ori. Anul de studiu se poate re-

peta o singură dată. 

(4) Continuarea studiilor de către elevii din ciclul superior al liceului, care repetă a doua oară un an școlar sau care se 
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află în stare de repetenție pentru a treia oară, se poate realiza în învățământul cu frecvență redusă. În situația în care elevii 

din învățământul secundar superior nu au împlinit 18 ani rămân în învățământul cu frecvență zi. 

Art. 204 - (1) După încheierea sesiunii de corigență, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de învățământ au 

dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se acordă de către director în cazuri justificate, o singură dată. 

(2) Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unității de învățământ, în termen de 24 de ore de la afișarea re-

zultatelor examenului de corigență. 

(3) Reexaminarea se desfășoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de data începerii 

cursurilor noului an școlar. 

(4) Comisia de reexaminare se numește de către director și este formată din alte cadre didactice decât cele care au fă-

cut examinarea. 

 

Capitolul 6. Transferul beneficiarilor primari (direcți) ai educației 

 

Art. 219 Beneficiarii primari ai educației au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de învățământ la alta, 

de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, în conformitate cu prevederile R.O.F.U.Î.P. – 2015 și 

cele ale R.O.I. al unității de învățământ la care se face transferul. 

Art. 220 Transferul elevilor se face cu aprobarea Consiliului de administraţie al unității de învățământ la care se 

solicită transferul și cu avizul Consiliului de administrație de la care se transferă. 
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ANEXA 13 

 

 

 

 

A. DREPTURILE ELEVELOR DIN INTERNATUL COLEGIULUI NAŢIONAL PEDAGOGIC „ŞTEFAN CEL MARE” 

BACĂU 

 

1. Elevii interni au dreptul să folosească în mod civilizat baza materială şi culturală a internatului, să beneficieze de asis-

tenţă medicală, să servească (contra cost) masa la cantina colegiului, să folosească spaţiul de studiu, să facă propu-

neri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de studiu şi de viaţă din internat, să aleagă şi să fie aleşi în comitetul de internat, să 

participe la toate activităţile organizate de şcoală, să-şi organizeze sărbătorirea zilelor de naştere în cămin, numai cu 

participarea elevelor din cămin şi fără băuturi alcoolice.  

2. Cazarea în internat se face după achitarea anticipată la casieria şcolii a cartelei de masă până pe data stabilită de 

Consiliul de administrație al Colegiului. 

3. Elevii interni trebuie să manifeste o atitudine civilizată în relaţiile cu colegii, cadrele didactice, pedagogul şcolar şi per-

sonalul căminului şi cel al cantinei.  
 

B. ELEVELOR DIN INTERNATUL COLEGIULUI NAŢIONAL PEDAGOGIC „ŞTEFAN CEL MARE” BACĂU LE 

SUNT INTERZISE: 

 

1. Introducerea sau tolerarea persoanelor străine în internat;  

2. Introducerea sau consumarea în internat a băuturilor alcoolice, drogurilor, substanţelor, halucinogene și fumatul;  

3. Folosirea reşourilor sau altor aparate electrice cu excepţia celor puse la dispoziţie de administraţie în locuri special 

amenajate;  

4. Introducerea în internat a substanţelor inflamabile şi toxice;  

5. Pregătirea preparatelor culinare şi păstrarea alimentelor în camere sau pe pervazul ferestrelor;  

6. Practicarea jocurilor de noroc;  

7. Lipirea pe pereţii camerelor, pe uşi, ferestre şi dulapuri de fotografii sau decupaje cu scene obscene sau care contravin 

bunului simţ;  

8. Schimbarea destinaţiei bunurilor puse la dispoziţie;  

9. Aruncarea în jurul internatelor sau în spaţiile de folosinţă comună a ambalajelor şi resturilor menajere;  

10. Plecarea din internat pe timpul nopţii (cu excepţia cazurilor deosebite în care un membru adult al familiei la care se 

duce eleva se prezintă la internat cu carte de identitate/ buletin identitate, asumându-şi răspunderea în scris printr-o 

declaraţie, menţionând în declaraţie perioada exactă în care răspunde pentru eleva respectivă);  

11. Participarea la discotecă în oraş fără acordul scris al pedagogului şcolar şi al conducerii şcolii.  

12. Elevii răspund material şi disciplinar pentru lipsurile şi deteriorările produse bunurilor încredinţate spre folosinţă perso-

nală şi colectivă, conform prevederilor art. 147, art. 162 și art. 243 alin. (6) din R.O.F.U.Î.P. – 2015. 

13. Pagubele se stabilesc de către o comisie din care face parte un membru al comitetului de internat, pedagogul şcolar şi 

administratorul. Această comisie încheie un proces–verbal de constatare în care se va menţiona bunul dispărut sau 

degradat, valoarea de recuperat şi autorul faptei. În cazul în care nu se va putea identifica autorul faptei, contravaloarea 

prejudiciilor constituite se va suporta de către toate elevele din camera în care s-a produs prejudiciul sau care folosesc 

încăperile de uz comun. Termenul de înlăturare a prejudiciului este de 15 zile.  

14. La începutul fiecărui semestru elevii interni primesc în folosinţă camera cu întregul inventar şi lenjeria de pat, pe baza 

unui proces – verbal.  

15. Motivarea absenţelor elevilor de serviciu în internat se face de către profesorul diriginte, pe baza adeverinței eliberate 

de pedagogul școlar. 

16. Cele care încalcă prevederile prezentului regulament vor primi un avertisment scris, iar a doua abatere este sancționa-

tă cu eliminarea din cămin.  

REGULAMENTUL INTERN DE FUNCȚIONARE AL INTERNATULUI 
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ANEXA 14 

 

 

 

 

1. Elevii prestează, conform unei planificări interne, serviciul pe școală;  

2. Elevii de serviciu, în număr de 4 (patru) – pentru corp A (doi elevi la intrarea principală și doi elevi la Cancelarie) și în 

număr de 2 (doi) la intrarea elevilor – pentru corp B se prezintă la școala la ora 730, când preiau serviciul și părăsesc 

școala la ora 1515;  

3. Poartă ecusonul (la vedere) care le afirmă calitatea oficială de reprezentanți ai școlii;  

4. Au o ținută și o atitudine decentă;  

5. Se interzice părăsirea postului în timpul programului;  

6. Semnalizează sonor începutul și sfârșitul orelor de curs (elevii de serviciu din corp A);  

7. Ca persoane oficiale, mediază relația între profesori și elevi, părinți sau alte persoane care vin în școală;  

8. Se subordonează profesorului de serviciu pe școală, cu care ia legătura la începutul programului și îl informează asu-

pra tuturor problemelor deosebite ce apar în timpul serviciului;  

9. Legitimează toate persoanele care vor să intre în școală și dacă au probleme care justifica accesul le va trece în regis-

trul de evidență, consemnând datele necesare;  

10. Nu schimbă calitatea de elev de serviciu cu nici un coleg, răspunzând de ceea ce se întâmplă pe tot parcursul zilei. În 

cazul susținerii tezelor/ evaluărilor scrise sau cazuri de urgență, anunță profesorul de serviciu și de comun acord găsesc un 

înlocuitor care semnează de preluarea serviciului;  

11. În timpul serviciului nu poartă discuții cu colegi sau prieteni, nu permite aglomerarea elevilor în fața cancelariei sau a 

cabinetului directorului;  

12. Supraveghează, alături de profesorul de serviciu și de alte persoane abilitate de conducerea școlii, starea disciplinară 

și păstrarea bunurilor;  

13. Anunță, cu o zi înainte, dacă nu poate presta serviciul pe școală.  

14. Vor preda la sfârşitul programului (ora 1515), la secretariat, registrul de evidenţă, caietul de procese-verbale și ecusoa-

nele. 

15. ESTE INTERZIS CA ÎN TIMPUL PROGAMULUI ELEVII SĂ DESFĂȘOARE ACȚIUNI CARE DERANJEAZĂ SERVI-

CIUL SECRETARIAT SAU ORELE DE CURS (ASCULTAT MUZICĂ, PRACTICAREA UNOR JOCURI, VIZIONĂRI DE 

FILME ETC.), SĂ SE ÎNTREȚINĂ CU COLEGII LOR – ALȚII DECÂT ELEVII DE SERVICIU. 

 

Notă: 

ELEVII CARE ÎN TIMPUL SERVICIULUI PE ŞCOALĂ PĂRĂSESC LOCUL ÎN CARE AU FOST REPARTIZAŢI ŞI 

ELEVII CARE ÎNCALCĂ PREVEDERILE MAI SUS MENŢIONATE VOR FI SANCȚIONAȚI CONFORM PREVEDERILOR 

DIN REGULAMENTELE ȘCOLARE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRIBUȚIILE ELEVULUI DE SERVICIU PE ȘCOALĂ 
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ANEXA 15 

 

 

 

 

Prin rotație, elevii fiecărei clase fac de serviciu în clasă având următoarele atribuții: 

 

1. Preiau spațiul școlar cu 10 minute înainte de începerea programului și semnalează profesorului de serviciu orice defic i-

ență sau lucru suspect;  

2. Asigură condiții optime de desfășurare a cursurilor (ordine, curățenie, cretă/ markere, tabla ștearsă) - ori de câte ori 

este nevoie;  

3. Comunică la fiecare oră numele și prenumele elevilor absenți;  

4. Menţin ordinea mobilierului din sala de clasă.  

5. Pleacă ultimii din clasă, predând personalului de serviciu, în bună stare, spațiul școlar;  

6. Asigură securitatea clasei în orele în care activitatea se desfășoară în alte spații școlare.  

7. ESTE INTERZIS CA ELEVII SĂ SE ÎNVOIASCĂ ÎN TIMPUL ORELOR PENTRU ALTE ACTIVITĂŢI (UDĂ BURETE-

LE, XEROX ETC.) .  

8. Anunţă la cancelarie imediat - de regulă dirigintele - în cazul în care se petrec evenimente de importanţă deosebită.  

 

Notă: 

NEÎNDEPLINIREA ÎN TOTALITATE A SARCINILOR ATRAGE SANCŢIUNI CONFORM PREVEDERILOR DIN REGU-

LAMENTELE ȘCOLARE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRIBUȚIILE ELEVULUI DE SERVICIU PE CLASĂ 
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ANEXA 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Regu-
lamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (R.O.F.U.Î.P.) aprobat prin ordinul minis-
trului educației naționale nr. 5 115/15.12.2014 și publicat în M.O. nr. 23 bis din 13.01.2015, ale Legii nr. 272/2004, privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, 

Se încheie prezentul 

CONTRACT EDUCAȚIONAL 
 
I. PĂRȚI SEMNATARE: 
1. Unitatea de învăţământ – COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ŞTEFAN CEL MARE” BACĂU, cu sediul în BACĂU, strada 
Spiru Haret, nr. 6, reprezentată prin director, doamna prof. Daniela BEJAN. 
2. Beneficiarul indirect – părinte/ tutore/ susținător legal al elevului/ elevei – dna/dl 
…………….……………………………………………….., cu domiciliul în localitatea ……………………………, strada ………………………… nr.……… 
3) Beneficiarul direct al educaţiei, ……………………………………………………………………………………………… elev/ elevă în clasa 

…............... . 
 
II. OBIECTUL ACORDULUI: 
Asigurarea condițiilor optime de derulare a procesului de învățământ prin implicarea şi responsabilizarea părților implica-
te în educația beneficiarilor direcți. 
Şcoala îşi asumă principala responsabilitate în procesul instructiv-educativ. 
Elevul îşi asumă răspunderea pentru propria educație. 
Părintele/ Tutorele/ Susținătorul legal al beneficiarului direct al educației se declară o persoana responsabilă pentru edu-
carea şi comportamentul copilului şi pentru colaborarea cu şcoala spre binele copilului. 
 
III. DREPTURILE PĂRȚILOR: drepturile părților semnatare ale prezentului contract sunt cele prevăzute în R.O.F.U.Î.P. – 
2015 și în R.O.I. al Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău. 
 
IV. Pentru desfăşurarea, la standarde de calitate, a procesului instructiv-educativ, părţile se angajează, prin voință pro-
prie, după cum urmează: 

IV.1. Unitatea de învăţământ se obligă: 
a) să asigure spațiul, cadrul organizatoric şi logistic pentru desfăşurarea procesului educațional în condiții optime; 
b) să ofere servicii educaționale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de M.E.N. pentru fiecare nivel de stu-

diu/ciclu de şcolarizare; 
c) să răspundă de respectarea condițiilor și a exigențelor privind normele de igienă școlară, de protecție a muncii, de 

protecție civilă și de pază contra incendiilor în unitatea de învățământ; 
d) să asigure securitatea şi siguranța elevilor pe perioada prezenței acestora în spațiul școlar, precum şi în deplasările 

organizate de unitatea de învățământ şi aprobate de Inspectoratul Şcolar; 
e) să ia măsuri pentru aplicarea de sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de personalul unității de învățământ, 

cu respectarea prevederilor legale în vigoare; 
f) să ia măsuri pentru aplicarea de sancțiuni pentru abaterile disciplinare săvârșite de elevi, cu respectarea prevederilor 

legale în vigoare; 
g) personalul unității de învățământ trebuie să aibă o ținută morală demnă, în concordanță cu valorile educaționale pe 

care le transmite elevilor și un comportament responsabil; 
h) personalul unității de învățământ are obligația să sesizeze, la nevoie, instituțiile publice de asistență socială/ educațio-

nală specializată, direcția generală de asistență socială și protecția copilului în legătură cu aspecte care afectează 
demnitatea, integritatea fizică și psihică a elevului/ copilului; 

i) personalul unității de învățământ trebuie să dovedească respect și considerație în relațiile cu elevii și cu părinții/ susți-
nătorii legali ai acestora; 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACĂU 

COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC „ŞTEFAN CEL MARE” BACĂU  

BACĂU, strada SPIRU HARET, nr. 6 

Email: secretariatpedagogicbacau@gmail.com 

Nr. telefon/ fax: 0234- 570582 

Nr. ……….. din ………………… 

mailto:secretariatpedagogicbacau@gmail.com
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j) personalului unității de învățământ îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a ele-
vului, viața intimă, privată și familială a acestuia; 

k) personalului unității de învățământ îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să agreseze verbal sau fizic 
elevii și/ sau colegii; 

l) personalului didactic îi este interzis să condiționeze evaluarea elevilor sau calitatea prestației didactice la clasă de 
obținerea oricărui tip de avantaje de la elevi sau de la părinți/ tutori/ susținători legali ai acestora; 

m) sunt interzise activitățile care încalcă normele de moralitate și orice activități care pot pune în pericol sănătatea și 
integritatea fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a personalului unității de învățământ, precum și activită-
țile de natură politică și prozelitismul religios. 
 
IV.2. Beneficiarul indirect – părintele/ tutorele/ susținătorul legal – al copilului/ elevului are următoarele obligaţii: 

a) să-şi asume responsabilitatea promovării în educația copilului/ elevului a principiilor, valorilor şi normelor de condui-
tă susținute de şcoala la care este înscris; 

b) să nu se angreneze în afirmații defăimătoare la adresa şcolii, a cadrelor didactice şi a altor elevi; 
c) să trateze cu respect și considerație instituția de învățământ și pe reprezentanții ei și să nu agreseze fizic, psihic, ver-

bal personalul unității de învățământ. 
d) să asigure frecvența școlară zilnică și să ia măsuri pentru școlarizarea copilului/ elevului, până la finalizarea studiilor; 

nerespectarea acestei obligații va fi sancționată conform art. 243, alin. (2) și (3) din R.O.F.U.Î.P. – 2015; 
e) să prezinte documentele medicale solicitate, la înscrierea copilului/ elevului în unitatea de învățământ, în vederea 

menținerii unui climat sănătos la nivel de clasă și evitarea degradării stării de sănătate a celorlalți elevi din colectivita-
te/ unitatea de învățământ; 

f) să asigure purtarea ținutei vestimentare și al semnului distinctiv al unității de învățământ (cravata de culoare bleuma-
rin cu sigla aurie a Colegiului) de către copil/ elev la cursuri, conform R.O.F.U.Î.P. (art. 76) şi R.O.I. şi să informeze şcoa-
la de îndată ce se impune absența acestuia de la program; 

g) să informeze şcoala cu privire la orice aspect, care poate contribui la îmbunătățirea situației şcolare/ sociale a copilu-
lui; 

h) ca, cel puțin o dată pe lună, să ia legătura cu educatoarea/ învățătorul/ profesorul diriginte pentru a cunoaște evolu-
ția copilului/ elevului; Profesorul diriginte/ învăţătorul/ educatoarea stabilește o oră săptămână pentru întâlnirea cu 
părinţii/ tutorii/ susţinătorii legali pentru prezentarea și discutarea situaţiei la învăţătură, alte probleme educaţio-
nale sau comportamentale specifice. Planificarea orelor dedicate întâlnirilor cu părinţii se aprobă de către director, 
se comunică elevilor și părinţilor și se afișează la avizierul școlii. 

i) să asigure păstrarea bunurilor cu care este dotată sala de clasă, alături de elevi, învățător/ profesor diriginte și de 
Consiliul clasei;  

j) să acopere toate cheltuielile materiale ocazionate de sustragerea/ deteriorarea/ distrugerea bunurilor din patrimoni-
ul școlii, cauzate de copil/ elev, conform prevederilor art. 162 și art. 243, alin. (6) din R.O.F.U.Î.P. – 2015; 

k) să îşi asume, împreună cu copilul/ elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului, desfăşurată în afara şcolii, 
dar care ar putea prejudicia prestigiul acesteia; 

l) să respecte prevederile R.O.F.U.Î.P. – 2015 și R.O.I. 
 

IV.3. Beneficiarul direct – elevul – are următoarele obligaţii: 
a) să respecte şcoala, însemnele şi personalul acesteia, precum şi pe colegii săi și să nu lezeze în niciun mod imaginea 

publică a acestora; 
b) să aibă un comportament civilizat, care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea şi libertatea colegilor și 

personalului școlii, atât în unitatea de învățământ, cât și în afara acesteia;  
c) să nu aducă jigniri și să nu manifeste agresivitate de limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul 

unității de învățământ; 
d) să frecventeze regulat cursurile conform programului școlar și să se prezinte la fiecare evaluare/ sesiune de examene 

organizată în unitatea de învățământ; nerespectarea acestei obligații va fi sancționată conform art. 154, 155 și 161, 
alin. (1) din R.O.F.U.Î.P. – 2015; 

e) să participe la activități extrașcolare și extracurriculare ori de câte ori i se solicită prezența; 
f) să respecte prevederile R.O.F.U.Î.P. – 2015 și ale R.O.I., regulile de circulație, normele de securitate și de sănătate în 

muncă, de prevenire și de stingere a incendiilor, normele de protecție a mediului; 
g) să se pregătească la fiecare disciplină de studiu, potrivit nivelului de studiu şi ritmului propriu de învăţare, și să 

dobândească competenţele și să-și însușească cunoștinţele prevăzute de programele școlare; 
h) să se implice direct şi să răspundă solicitării cadrelor didactice de a participa la dezvoltarea sa ca personalitate; 
i) să poarte zilnic ţinuta vestimentară și semnul distinctiv al unităţii de învăţământ (cravata de culoare bleumarin cu 

sigla aurie a Colegiului) şi să aibă o conduită decentă, neprovocatoare, neagresivă şi neostentativă stabilită prin R.O.I.; 
j) să aibă zilnic asupra sa carnetul de elev şi să îl prezinte, ori de câte ori este necesar, cadrelor didactice pentru con-

semnarea calificativelor/ notelor, precum și părinților/ tutorilor/ reprezentanților legali, pentru informare în legătură 
cu situația lor școlară; 
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k) să păstreze în bună stare, bunurile din patrimoniul unității de învățământ (materiale didactice și mijloace de învăță-
mânt, manualele transmisibile puse la dispoziție gratuit de către şcoală, cărți de la biblioteca școlii, mobilier școlar, 
mobilier sanitar, spații de învățământ etc.); nerespectarea acestei obligații va fi sancționată conform art. 162 și art. 
147 din R.O.F.U.Î.P. – 2015; 

l) să păstreze bunurile cu care este dotată sala de clasă, alături de părinți/ tutori/ susținători legali, învățător/ profeso-

rul diriginte și Consiliul clasei; 

m) să nu distrugă documente școlare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul edu-
cațional etc. și să nu șteargă datele din programe ori să modifice setările standard ale calculatoarelor școlii; 

n) să nu aducă și să nu difuzeze, în unitatea de învățământ, materiale care, prin conținutul lor, atentează la independen-
ța, suveranitatea și integritatea națională a țării, care cultivă violența și intoleranța; 

o) să nu posede și/sau să nu difuzeze materiale care au un caracter obscen sau pornografic; 
p) să nu organizeze și/ sau să nu participe la acțiuni de protest, care afectează desfășurarea activității de învățământ sau 

care afectează participarea la programul școlar; 
q) să nu dețină, să nu consume sau/ și să nu comercializeze, în perimetrul unității de învățământ și în afara acestuia, 

droguri, substanțe etnobotanice, băuturi alcoolice, țigări și să nu participe la jocuri de noroc; 
r) să nu introducă și/sau să nu facă uz în perimetrul unității de învățământ de orice tipuri de arme sau de alte produse 

pirotehnice cum ar fi: muniție, petarde, pocnitori, brichete, sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea ca-
re, prin acțiunea lor, pot afecta integritatea fizică și psihică a copiilor/ elevilor și a personalului unității de învățământ; 

s) să nu provoace, să nu instige și/ sau să nu participe la acte de violență în unitatea de învățământ și în afara ei și să nu 
aibă o atitudine care constituie o amenințare la adresa siguranței celorlalți elevi și/sau a personalului unității de învă-
țământ; 

t) să nu părăsească incinta școlii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu 
sau a învăţătorului/ profesorului diriginte; 

u) să nu folosească în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor telefoane mobile, iPod-uri, iPhone-uri, 
orice fel de aparatură de înregistrare audio şi video şi să nu înregistreze audio şi/sau video activităţile din timpul 
programului şcolar fără acordul cadrului didactic sau a conducerii unităţii de învăţământ; 

v) să nu folosească accesul la internet de pe calculatoarele unității de învățământ pentru alte scopuri decât acela de a 
obține informații necesare documentării/ aplicațiilor la orele de curs; 

w) să fie prezenți la orele de educație fizică și sport, purtând încălțăminte adecvată pentru sălile de sport, chiar dacă 
sunt scutiți de efort fizic, 

x) să nu lanseze anunțuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unității de învățământ; 
y) să efectueze serviciul pe școală, conform graficului de desfășurare întocmit de responsabilul comisiei, cu respectarea 

prevederilor R.O.F.U.Î.P. – 2015, și aprobat de directorul unității de învățământ. 
 
NOTĂ: Nerespectarea de către beneficiarul direct a obligațiilor din prezentul contract educațional atrage după sine pune-
rea abaterilor săvârşite de către acesta, în discuția Consiliului clasei şi a Consiliului profesoral, urmată de aplicarea sancți-
unilor disciplinare prevăzute la art. 147 din R.O.F.U.Î.P. – 2015 şi în R.O.I. (Anexa nr. 1). 
 
V. DURATA CONTRACTULUI EDUCAȚIONAL: 
Prezentul contract educațional se încheie pe durata unui nivel de şcolarizare al copilului/ elevului în unitatea de învăță-
mânt. 
 
VI. ALTE CLAUZE: 
1. Orice neînțelegere dintre părți se poate soluționa pe cale amiabilă, în cadrul Consiliului clasei, al Consiliului profesoral/ 

Consiliului de administrație al unității de învățământ. 
2. Părțile semnatare înțeleg că nerespectarea angajamentelor proprii poate implica schimbări de atitudine ale celorlalte 

părți. 
3. Prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului de 

Organizare și Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, ale Legii nr. 272/ 2004 privind protecţia și promo-
varea drepturilor copilului, republicată. 

4. Prezentul acord încetează de drept în următoarele cazuri: 
a) în cazul în care părintele semnatar decade din drepturile părinteşti, urmând a se încheia un nou contract cu celălalt 

părinte al elevului sau cu susținătorul legal al acestuia; 
b) în cazul retragerii/ transferului elevului la altă unitate de învățământ; 
c) în situația încetării activității unității de învățământ; 
d) în alte cazuri prevăzute de lege. 
 
ANEXA nr. 1 – Sancţiuni prevăzute conform R.O.I. și R.O.F.U.Î.P. (art. 147) pentru încălcarea de către beneficiarii direcţi 
a prezentului contract educaţional. 
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1) Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispozițiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi 
sancționați în funcție de gravitatea acestora. 

2) Sancțiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele: 
a) observația individuală; 
b) avertisment; 
c) mustrare scrisă; 
d) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/ bani de liceu; 
e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; 
f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală; 
g) mutarea disciplinară la o alta unitate de învățământ, cu acceptul conducerii unității primitoare; 
h) preavizul de exmatriculare; 
i) exmatricularea. 

3) Cu excepția observației și a avertismentului, toate sancțiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinților/ 
tutorilor/ susținătorilor legali și elevului major. 
NOTĂ: 
Cazurile de infracționalitate mai grave de cele prevăzute în R.O.F.U.Î.P. – 2015 și în R.O.I., cercetate de Poliție, se sancțio-
nează conform Codului penal de către cei care anchetează. 
 

Încheiat astăzi, ……………2015 în două exemplare, în original, pentru fiecare parte. 

 
COLEGIUL NAŢIONAL PEDAGOGIC                                BENEFICIAR INDIRECT,                                            BENEFICIAR DIRECT, 
    „ŞTEFAN CEL MARE” BACĂU                        Părinte/Tutore/Susținător legal                 Elevul, …………………………… 
              DIRECTOR,                                            ……………………………………………                                  (în vârstă de cel puțin 14 ani)  
   prof. BEJAN DANIELA 
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ANEXA 17 

 

AMENDAMENT LA  

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ 

PRIVIND  

SIGURANŢA ÎN UNITATEA ŞCOLARĂ 

 

Art. 1. În conformitate cu Planul general de măsuri al Colegiului Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău privind si-

guranţa în unitatea şcolară, dezbătut şi aprobat în Consiliul de Administraţie din 14.10.2010, în baza precizărilor corespun-

zătoare Planului de măsuri al Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, cu nr.13042/12.X.2010 se urmăreşte reducerea la 

minimum necesar a căilor de acces în unităţile şcolare, în concordanţă cu normele de siguranţă ISU şi PCI. 

 

Art. 2. În baza precizărilor în acest sens în incinta Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” este INTERZIS acce-

sul autovehiculelor, cu excepţia celor ale personalului salariat şi a distribuitorilor care aprovizionează cantina colegiului.  

 

Art. 3. Administratorul colegiului va instrui salariaţii din subordine (serviciul de pază), iar paznicii au obligativitatea de a 

duce la îndeplinire prevederile de la art.2, ale prezentului amendament la ROI, în caz contrat vor fi sancţionaţi conform 

prevederilor ROFUIP şi ROI. 

 

Art. 4. Accesul persoanelor străine/ vizitatorilor se va face numai după înregistrarea prealabilă a acestora în condica de 

evidenţă, de către elevii de serviciu. După înregistrarea vizitatorilor în baza BI/CI, elevul de serviciu va înmâna acestora un 

semn distinctiv, respectiv ecuson, pe care apare menţionat „vizitator”, cu obligativitatea predării acestuia la ieşirea din incin-

tă la elevul de serviciu. 

 

Art. 5. Profesorii de serviciu vor instrui elevii pentru a respecta prevederile amendamentului Art.4, în caz contrar aceştia 

vor fi sancţionaţi conform prevederilor ROFUIP şi ROI avizat în Consiliul profesoral şi Aprobat în Consiliul de Administraţie 

din 10.09.2014.  

 

La data aprobării în Consiliul de administraţie prevederile acestui amendament intră în vigoare. 

 

     Data, 

12.09.2014 

 

 

         Director,                                                                                                              Director adjunct,  

prof. Bejan Daniela                                                                                                     p rof. Lazăr Florin 

 

 

 

                                                                         Director adjunct,  

                                                                 prof. Băisan Elena Lavinia 

 

 


